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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1061336-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. P. (REQUERIDO)

N. A. S. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA 02 GRATUITO PLANTÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1061336-18.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Abuso 

Sexual, Violência Doméstica contra a Mulher]->BUSCA E APREENSÃO 

INFÂNCIA E JUVENTUDE (1438) POLO ATIVO: Nome: RENALDO NEVES DE 

SANTANA Endereço: RUA C, 102, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-782 FINALIDADE: INTIME-SE o genitor 

RENALDO NEVES DE SANTANA, para que compareça nesta data 

(20/12/2019) no Instituto Médico Legal a fim de submeter a criança ao 

exame pericial de corpo de delito.. Decisão:1) ACOLHO o parecer 

ministerial e DETERMINO a realização de exame de corpo de delito na 

criança PAOLLA NEVES DE OLIVEIRA, bem como o Estudo Psicossocial 

com todas as partes envolvidas. 2) INTIME-SE o genitor RENALDO NEVES 

DE SANTANA, para que compareça nesta data (20/12/2019) no Instituto 

Médico Legal a fim de submeter a criança ao exame pericial de corpo de 

delito. 3) OFICIE-SE ao Instituto Médico Legal para que no prazo de 05 

(cinco), encaminhe à este juízo o laudo médico que deverá apurar com 

precisão a existência de indícios de crime sexual, lesão corporal e maus 

tratos eventualmente praticados contra a criança PAOLLA NEVES DE 

OLIVEIRA, nascida em 09/04/2015, filha de REINALDO NEVES DE 

SANTANA e NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA, consignando a 

existência de outros indícios eventualmente constatados durante a 

realização do exame. 4) OFICIE-SE ao Setor Psicossocial atuante neste 

período de recesso forense, para que realize Estudo Psicossocial com a 

criança PAOLLA NEVES DE OLIVEIRA e seus genitores REINALDO NEVES 

DE SANTANA e NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA, bem como com a 

requerida LAURIANNE FÁTIMA DUARTE PACHECO, a fim de apurar a 

existência de indícios de constrangimento emocional e físico, abuso 

sexual, alienação parental, sobretudo a submissão da criança a qualquer 

situação de risco no ambiente familiar paterno e materno, consignando o 

que entender necessário à apuração dos fatos, devendo encaminhar no 

prazo de 05 (cinco) dias o laudo psicossocial aos autos. 5) OFICIE-SE à 

Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – DEDDICA, requisitando informações acerca das medidas 

adotadas para apuração dos fatos noticiados no boletim de ocorrência 

nº219.377247 do Id.27672611, instruindo o expediente com cópia integral 

dos autos. 6) Por fim, até que ocorra aporte aos autos do cumprimento 

das ordens proferidas no item 1 ao 5, DETERMINO a modificação do 

exercício de convivência familiar materno, a fim de que seja realizado sob 

a supervisão paterna em ambiente público, aos finais de semana 

alternados da forma que já vinha sendo praticado, devendo os genitores 

agendarem previamente o local e o horário, para ocorrerem os encontros. 

Caso a criança já esteja na companhia da sua genitora, por força da 

comunicação da 2ª Ré do Id.27672613, DETERMINO a restituição da 

criança IMEDIATAMENTE ao ambiente habitacional paterno, sob pena de 

ser decretada a busca e apreensão, sem prejuízo das demais medidas 

suspensivas cabíveis. ADVIRTO que, em caso de incompatibilidade ou 

atritos entre os genitores, principalmente na presença da criança, esta 

ordem poderá ser restringida para o exercício do direito de convivência 

materno no ambiente institucional do setor psicossocial do Poder 

Judiciário, sem prejuízo de aplicação de medida mais restritiva e 

suspensiva permitida em lei. 7) Com a juntada dos laudos técnicos 

determinados no item 1 e 2, abra-se manifeste-se o Ministério Público e as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, após conclusos para análise 

dos pedidos constantes na exordial. Encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a 

que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o 

cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES) , 20 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1061234-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CRISTINA KISSER ABOU RAHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista, sobretudo considerando 

a data de emissao do título (03/12/2018) e a data de vencimento 

(03/12/2019). Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar 

a nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de 

apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária competente para distribuição 

do presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 – 
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PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061519-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 20:40 horas Processo n. 

1061519-86.2019.8.11.0041 DESPACHO VISTOS E ETC. Cumpra-se 

conforme deprecado. A/Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0006561-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 20:45 horas Processo n. 

0006561-82.2019.8.11.0041 DESPACHO VISTOS E ETC. Cumpra-se 

conforme deprecado. A/Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061518-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 21:00 horas Processo n. 

1061518-04.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 

Trata-se de pedido de conversão da prisão civil em prisão domiciliar. 

Diante da documentação trazida, demonstrou que a requerente ter dois 

filhos menores. Assim, em razão da imprescindibilidade da oitiva do 

Ministério Público, o parecer ministerial deve ser colhido. Isso posto, 

colha-se o parecer do membro do Ministério Público. Proceda-se ao envio 

desta decisão para o membro do Ministério Público de plantão. Serve a 

presente decisão de mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de dezembro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061533-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDEL ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 08:45 horas Processo n. 

1061533-70.2019.8.11.0041 DESPACHO VISTOS E ETC. Cumpra-se 

conforme deprecado. A/Cuiabá, 21 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1061537-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA AMBROSIO DA COSTA (REQUERENTE)

JONATHAN DE ALBUQUERQUE MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 09:58 horas Processo n. 

1061537-10.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 

Trata-se de pedido de autorização judicial para viagem Nacional, de 

Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, com voo previsto para as 16 horas de 

21/12/2019, ajuizado por Anny Cristina Ambrosio da Costa de 

Albuquerque, representado por sua genitora Regiane Cristina Ambrosio da 

Costa de Albuquerque e genitor Jonathan de Albuquerque Maia. 

Consoante se depreende o disposto do inciso II do artigo 178 do Código de 

Processo Civil, compete ao Ministério Público intervir nas causas em que 

há interesse de incapazes. Assim, em razão da imprescindibilidade da 

oitiva do Ministério Público, o parecer ministerial deve ser colhido. Isso 

posto, colha-se o parecer do membro do Ministério Público. Proceda-se ao 

envio desta decisão para o membro do Ministério Público de plantão. Serve 

a presente decisão de mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de dezembro 

de 2019. Juiz Paulo de Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062129-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A despeito da urgência descrita pelo autor na inicial, na medida em 

que pretende obter a reativação do serviço de energia, observa-se que foi 

pleiteada a justiça gratuita sem, contudo, haver demonstração de que o 

consumidor não possua condições de recolher as despesas de ingresso, 

especialmente por exercer atividade de médico oftalmologista, como 

declarado. Desse modo, com fulcro no art. 99, § 2º, do CPC, determino 

seja ele intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que 
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preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício ou 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência gratuita. Decorrido o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062161-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062172-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062185-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FLORIPES FIGUEIREDO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FIGUEIREDO SOUSA OAB - 654.300.851-20 (REPRESENTANTE)

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Segundo se infere dos autos, a autora pleiteia a concessão da 

tutela de urgência, consistente em determinação para concessão do 

tratamento por meio de home care, em período integral (24h), até que não 

mais persista risco à sua vida, ao argumento de ter sido negado/suspenso 

pela ré. Todavia, a inicial veio desprovida de comprovação acerca da 

negativa do plano de saúde à concessão do atendimento almejado. Desse 

modo, com fulcro no art. 303, § 6º, do CPC, determino seja a autora 

intimada para emendar a inicial, juntando aos autos documentos nesse 

sentido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e/ou 

extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1062259-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se dos autos que o ato infracional praticado pelo 

adolescente L. E. A. tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, 

perante a 2ª Vara de Feitos Gerais, onde, em regime de plantão, foi 

revogada a internação provisória e determinada a imediata liberação do 

menor, expedindo-se, para tanto, carta precatória à Comarca de 

Cuiabá-MT. Contudo, na deprecata, inexiste qualquer informação quanto 

ao nome completo do adolescente e do local onde se encontra internado, 

bem como a quem será entregue, o que inviabiliza o cumprimento do ato. 

Assim, determino seja oficiado ao juízo deprecante, solicitando-se as 

informações necessárias quanto ao efetivo cumprimento do ato 

deprecado. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061510-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Diante do teor da petição Id. 27754887, acerca do descumprimento 

da decisão anterior que determinou "à requerida que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, custeie a continuidade do tratamento da requerente 

em sua residência (internação domiciliar), fornecendo o “home care” nos 

termos da prescrição médica, pelo prazo de 01 ano" (sic), determino seja 

intimada a ré para cumprimento da ordem em 24h, sob pena de pagamento 

de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias. 

Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1062338-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. J. J. (REQUERIDO)

E. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062338-23.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: EDVALDO NEPONUCENA DE JESUS JUNIOR, ELISANGELA 

ALVES PEREIRA Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2019, em 15:33:46.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061324-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERRARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELE CRISTIE ARANTES ABDALA GREGORIO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 
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1061324-04.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: OLIMPIO FERRARI IMPETRADO: 

ISABELE CRISTIE ARANTES ABDALA GREGORIO Vistos em plantão 

judiciário, Diante das informações constantes na petição ID 27721346, 

determino novamente a intimação da Procuradoria-Geral do Estado, 

através do seu plantão de atendimento, para que proceda às providências 

determinadas na decisão liminar ID 27673300. O arbitramento de multa 

diária, por ora, não se revela cabível, tendo em vista a inexistência de 

elementos que permitam concluir por sua necessidade. Encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se para redistribuição 

ao Juízo competente. Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2019, em 18:05:55. 

Gleide Bispo Santos Juíza de Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000167-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ BRESSA DE OLIVEIRA OAB - 064.708.598-44 

(REPRESENTANTE)

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para atender a cota ministerial 

acostando aos autos declaração de delegado não se opondo à cremação, 

como ali constante. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.20

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061484-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO MAIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1061484-29.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: EXPRESSO MAIA LTDA 

IMPETRADO: DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER Vistos. Considerando a 

certidão retro, determino a remessa dos autos para a distribuição ao Juízo 

competente, no primeiro dia útil subsequente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de 

janeiro de 2020, em 15:38:50. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000315-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000315-07.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: INTERCONTINENTAL FOODS - 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: DELEGADO DA 

RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ESTADO DO MATRO 

GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos. Postergo a análise do pedido de liminar para depois da 

manifestação a autoridade apontada como coatora, com espeque no art. 

7º, I, da Lei n. 12.016/2009. Notifique-se o impetrado para, querendo, 

prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. A Notificação acima 

tratada deverá ser cumprida pelo Senhor Oficial de Justiça Plantonista, no 

primeiro dia útil subsequente a esta decisão, no início do expediente da 

autoridade coatora. Após, imediatamente conclusos para análise. 

Cuiabá/MT, 6 de janeiro de 2020, em 19:40:08. Sergio Valério Juiz de 

Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061324-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERRARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELE CRISTIE ARANTES ABDALA GREGORIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1061324-04.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: OLIMPIO FERRARI IMPETRADO: 

ISABELE CRISTIE ARANTES ABDALA GREGORIO Vistos. Diante da 

informação constante no id 27795900, prestada pelo Estado de Mato 

Grosso, esclarecendo que já tomou as providências pertinentes ao 

cumprimento da decisão proferida liminarmente nestes autos, determino 

seja a presente ação encaminhada para distribuição ao Juízo competente, 

no próximo dia útil subsequente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de janeiro de 

2020, em 19:45:32. Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000389-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO VIANA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000389-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DO ROSARIO VIANA 

LOPES RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Considerando o adiantado da 

hora em que a presente ação foi distribuída (21:33:52, do dia 06.01.2020), 

o retorno do expediente forense já nesta data, e ainda, a observância ao 

Princípio do Juiz Natural, tido como garantia constitucional (art. 5º, inciso 

XXXVII), com objetivo de assegurar a independência e a imparcialidade do 

órgão julgador, determino a imediata distribuição ao juízo competente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020, em 11:23:00. 

Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000384-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES OIVANE CARON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO OAB - MT18228-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 6 de 3769



Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Sr. Alex Vieira Passos (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000384-39.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: TAMIRES OIVANE CARON 

IMPETRADO: SR. ALEX VIEIRA PASSOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos. 

Considerando o adiantado da hora em que a presente ação foi distribuída 

(20:02:51, do dia 06.01.2020), o retorno do expediente forense já nesta 

data, e ainda, a observância ao Princípio do Juiz Natural, tido como 

garantia constitucional (art. 5º, inciso XXXVII), com objetivo de assegurar 

a independência e a imparcialidade do órgão julgador, determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para imediata distribuição ao 

juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020, 

em 11:23:00. Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000445-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000445-94.2020.8.11.0041. REQUERENTE: GILBERTO FARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: TNL PCS S/A, OI S/A Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020, em 

12:19:58.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000419-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W B C COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA OAB - MT26609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000419-96.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: W B C COMERCIO, 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO 

ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado em desfavor do Secretário Adjunto de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, contudo, este juízo de primeiro grau não detém 

competência para julgar ação mandamental impetrada contra ato de 

Secretário de Estado, por força do que dispõe o art. 96, I, "g", da 

Constituição Estadual, sendo a competência originária para o 

processamento e julgamento, do Tribunal de Justiça. Assim, determino a 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020, em 11:45:33. Sergio Valério 

Juiz de Direito Plantonista.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000293-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EMANUELA SOUZA ARAUJO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A Vistos. 

Considerando que o Plantão Judiciário (recesso forense) terminou hoje às 

11:59 horas, determino que a presente ação seja encaminhada para 

distribuição ao juízo competente, com a máxima urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000315-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000315-07.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: INTERCONTINENTAL FOODS - 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: DELEGADO DA 

RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ESTADO DO MATRO 

GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos. Considerando o retorno do expediente forense às 12:00 

horas de hoje, e ainda, a necessária observância ao Princípio do Juiz 

Natural, não compete mais a este juízo nem mesmo a apreciação do pedido 

de id 27808166. Assim, determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor para imediata distribuição ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito 

Plantonista

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000363-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SABRINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Considerando o fim do Plantão Judiciário (recesso forense) nesta 

data, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para imediata 

distribuição ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000756-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

JOELMA FIDELIS DE OLIVEIRA OAB - 887.478.911-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ OAB - 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000756-85.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: JOELMA FIDELIS DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Esta ação foi distribuída equivocadamente ao Plantão 

Cível, haja vista que fora criada a Vara de Saúde Pública, com 

especialidade exclusiva à apreciação da matéria aqui tratada. Desde a 

madrugada de hoje, a senhora gestora plantonista tenta contato com o 

subscritor da inicial, a fim de que promovesse a distribuição da ação 

diretamente no Juízo competente (procedimento mais ágil), porém, sem 

sucesso. Assim, determino a imediata redistribuição da presente ao Juízo 

da Vara Especializada de Saúde Pública, que tem competência para 

processar e julgar a presente demanda. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020, em 07:21:35. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000868-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000868-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: VAGNER RAYMUNDO 

TALHARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que a presente ação foi distribuída 

nesta data, minutos antes do início do expediente forense normal, 

determino a imediata redistribuição da ação ao Juízo competente. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001024-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SILVANA MARIA PEREIRA 

REQUERIDO: SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA - ME Vistos. Em 

conformidade com o que dispõe a Resolução nº. 71/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça, e com o que está disposto na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC), observa-se que a presente demanda não reúne os 

requisitos necessários a que seja analisada em sede de Plantão, senão 

vejamos: "O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de: (...); VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, QUE NÃO POSSA SER REALIZADO NO 

HORÁRIO NORMAL de expediente ou no caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (...)". Embora haja 

pedido liminar, sua análise pode perfeitamente ser realizada no ordinário 

expediente forense. Assim, determino que esta inicial seja remetida ao 

Cartório Distribuidor para que seja distribuída ao juízo competente. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito Plantonista

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060863-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE LARA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. L. F. M. J. (RÉU)

A. L. C. D. L. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista. Portanto, tendo em vista 

a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma das situações de 

urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária competente para distribuição do presente feito, nos termos do 

§7º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 

18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – GRHFC) [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060905-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, considerando que no caso em epígrafe não há URGÊNCIA ou 

EMERGÊNCIA declarada pelo especialista, não vislumbro que este caso 

seja hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo 

plantonista. Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a 

nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de 

apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária competente para distribuição 

do presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060927-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista. Portanto, tendo em vista 

a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma das situações de 

urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária competente para distribuição do presente feito, nos termos do 

§7º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 

18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – GRHFC) [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060929-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista. Portanto, tendo em vista 

a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma das situações de 

urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária competente para distribuição do presente feito, nos termos do 

§7º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 

18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – GRHFC) [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060937-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA BRITTO RIBEIRO OAB - 018.121.341-93 (REPRESENTANTE)

IRENI BATISTA DA COSTA OAB - MT25948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060937-86.2019.8.11.0041 (p) VISTOS EM PLANTAO, Cuida-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO LIMINAR, DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por LORENZO MIGUEL RAMOS RIBEIROS, menor impúbere (04 
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anos de idade) representado por sua genitora KAMILA BRITTO RIBEIRO, 

objetivando compelir a Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, custear integralmente o tratamento médico 

multidisciplinar por meio de terapia comportamental com uso de 

metodologia ABA, terapeuta ocupacional com especialista sensorial, 

terapeuta ABA, fonoaudióloga especialista ABA e acompanhamento 

terapêutico. É o relatório. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, os elementos de prova 

carreados com a exordial demonstram fazer jus à benesse, de sorte que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Pois bem. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Na espécie, a relação 

jurídica consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, também, 

aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e seguros 

privados de assistência à saúde, assim como prevê a Súmula 469 do STJ. 

In casu, os elementos trazidos aos autos demonstram a verossimilhança 

do direito alegado pela Autora, bem como fundado receio de danos de 

difícil reparação, tudo a permitir a concessão da medida pleiteada. Com 

efeito, é de todo descabido a recusa de cobertura (id.27633999) fundada 

no fato do procedimento não estar previsto no rol de procedimentos da 

ANS, porquanto é entendimento remanoso na Corte Superior considerando 

abusiva e inadequada haja vista se tratar de catálogo meramente 

exemplificativo. In verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME 

(PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da 

negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de 

procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao 

acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais 

baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência 

da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando 

irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que 

arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 

Consigno que, aludida listagem trata da cobertura mínima obrigatória, não 

deve ser confundida com a obrigatoriedade de cobertura mínima, a qual 

deve ser ofertada pelos planos de saúde, com a limitação para cobertura 

máxima, sendo a segunda abusiva. Importante ressaltar que cabe ao 

médico responsável pelo tratamento do enfermo a indicação de tratamento 

adequado, não cabendo à empresa que administra o plano de saúde 

estipular o que seria ou não conveniente para o usuário. Dessa forma, o 

Réu assegurar a cobertura de tratamento indicado para a Requerente nos 

termos determinados pela médica responsável, em instituição de confiança 

da família credenciada ao plano de saúde ou não, ressalvadas as 

peculiaridades contratuais de reembolso, etc. Por sua vez, o perigo da 

demora ou risco ao resultado útil do processo, perfaz demonstrado pelo 

risco de agravamento do quadro clínico do Requerente e garantia de sua 

sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual, o 

direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana, cabendo a parte Requerida autorizar/prestar/custear 

integralmente o atendimento médico prescrito com a cobertura de todas as 

indicações. Ademais, a exclusão pretendida pela seguradora ofende ainda 

a boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas, cabendo, pela 

pertinência, trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR: “Quem 

quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é obvio. Ninguém 

paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser 

atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão 

determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo 

com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo 

consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense 

Universitária, 8ª Edição, página 570). Outrossim, ausente na hipótese o 

perigo de irreversibilidade da medida, porquanto os custos com os 

tratamentos poderão ser cobrados da parte Autora, em caso de eventual 

improcedência da demanda. ANTE O EXPOSTO, estando preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada e DETERMINO que a Requerida UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no prazo de 24h(vinte e quatro 

horas), AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS 

TERAPEUTICOS indicados pela equipe médica que atende o Autor 

LORENZO MIGUEL RAMOS RIBEIRO, sob pena de multa diária por eventual 

descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$500,00 

(quinhentos reais). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento da 

presente pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária competente para distribuição 

do presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – 

GRHFC)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061220-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMONI & SALOMONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. No caso em apreço, além de não estar demonstrada a 

situação de urgência de modo a justificar a concessão da medida 

perquirida, aliado ao fato de não se tratar de mercadoria perecível, a 

análise de pedido de liberação de bens possui vedação legal contida no 

artigo 243 da CNGC/TJMT, durante o plantão judiciário: "Art. 243. É vedada 

a apreciação no plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado 

no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; II – pedido de 

reconsideração ou reexame; III – pedido de prorrogação de autorização 

judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de importância 

em dinheiro; V – pedido de liberação de bens apreendidos. (grifei) 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 - 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061265-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETTE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061265-16.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO aviada por IVANETTE ALVES FERREIRA 

em face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora 6/1103576-3 de titularidade da Autora, face ao 

inadimplemento de faturamento reputado abusivo, referente ao mês de 

novembro/2019. Com pedido de concessão do benefício da gratuidade da 

justiça, vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, 

saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou o abrupto aumento no consumo de energia 

em um ciclo de 01 (um) ano, em total dissonância aos meses anteriores e 

posteriores ao respectivo faturamento. Da mesma forma, o perigo de dano 

e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de serviço essencial/fundamental à 

existência digna do cidadão. Por oportuno, assinalo que esta decisão não 

faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de 

elementos capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto 

totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora para o fim 

de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se ABSTENHA de sobrestar ou em 

sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o 

fornecimento dos serviços na unidade consumidora 6/1103576-3 de 

titularidade da parte Autora IVANETTE ALVES FERREIRA, no que tange ao 

débito ora discutido nesta ação (novembro/2019), se abstendo inclusive 

de lançar registros restritivos ao crédito da Requerente, ou se for o caso, 

exclua no prazo assinalado qualquer restrição enviada sobre os dados da 

Requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA por 

eventual descumprimento desta medida, que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Diante do caráter urgente da medida, a presente 

decisão servirá como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça 

PLANTONISTA, observado o disposto no artigo 256 da CNGC. Encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária a que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 

1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO 

o cumprimento desta ordem em regime de Plantão Judiciário do Recesso 

Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria 

nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061318-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. F. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER OAB - 020.110.961-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061318-94.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

DE NATUREZA ANTECIPADA aviada por MARIA CLARA FONTES XAVIER 

(27 dias de vida), representada por sua genitora Lygia Marinho Fontes 

Xavier, em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, objetivando compelir à Requerida a prestar atendimento de 

transporte aéreo de urgência, em razão de nascer com grave anemia que 

sugeriu a transferência imediata da criança para um centro médico com 

maior possibilidade de acompanhamento adequado ao quadro clinico 

apresentado. Com pedido de gratuidade, vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A 

análise da tutela antecipada visa satisfazer a prescrição médica de 

transporte aéreo com UTI móvel para a criança Requerente deste Estado 

para o Hospital Pequeno Príncipe na cidade de Curitiba no Estado do 

Paraná, já que diante do grave quadro hematológico apresentado pela 

criança (3000 plaquetas) restaria prejudicado o percurso por outro meio 

de transporte. A Autora alega que o plano de saúde mesmo diante da 

gravidade do caso, até o momento não apresentou nenhum tipo de 

resposta à solicitação médica, descumprido as normas da ANS ao deixar 

de fornecer documento escrito do qual deveria constar o motivo da 

recusa. Uma cognição sumária, compatível com o momento processual, 

sugere que a conduta da operadora de plano de saúde afigura-se 

antijurídica. Ao contratar, o usuário, premido pela carência do sistema 

público de saúde, tem em mira garantir um adequado tratamento de saúde 

para o futuro. Aceita pagar mensalmente uma quantia à empresa, mesmo 

sem registrar enfermidade e, portanto, necessitar de assistência, 

esperando receber, em contrapartida, cobertura quando adoecer. Essa 

necessidade de prevenção em face de uma complicação de saúde futura 

é, inclusive, a ideia que os fornecedores procuram passar, a fim de 

convencer os consumidores a contratar. Com efeito, a verdade é que a 

urgência/emergência restou devidamente caracterizada, já que se trata de 

paciente recém nascida internado em grave condição de saúde. E nesse 

caso, conforme disposto no artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o 

atendimento realizado, inclusive por estabelecimento não credenciado 

deve ser coberto pela operadora do plano de saúde de forma integral, 

imediatamente. Assim, uma ponderação dos interesses em jogo, à luz do 

princípio da proporcionalidade, revela que, neste estágio processual, 

merece ser prestigiado o da Requerente (vida/sobrevivência) em prejuízo 

do Requerido (contratual/patrimonial). Portanto, para esse última, a 

questão assume feição exclusivamente patrimonial, com razoável 

possibilidade de ressarcimento do prejuízo, caso, ao final, obtenha ganho 

de causa. O mesmo não sucede com a Requerente. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 
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CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para fim de DETERMINAR que o 

plano de saúde Requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO providencie no prazo máximo de 04h (quatro horas) o transporte 

aéreo através de UTI móvel da Autora MARIA CLARA FONTES XAVIER (27 

dias de vida), juntamente com sua genitora Lygia Marinho Fontes Xavier, 

atualmente internada na Unidade de Terapia Intensiva da Femina Hospital 

Infantil e Maternidade, diretamente ao HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE em 

Agua Verde Curitiba/PR, providenciando o INTEGRAL E IRRESTRITO 

TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E 

INSUMOS AMBULATORIAIS / CIRURGICOS / HOSPITALÁRES / 

TERAPEUTICOS e similares, indicados pela equipe médica que atende à 

Requerente ATÉ O RESTABELECIMENTO DE SUA SAÚDE, sob pena de 

multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a 

que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o 

cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061241-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS TARGINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061241-85.2019.8.11.0041 VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS C/C PEDIDO 

URGENTE DE TUTELA ANTECIPADA aviada por REBECA DE DEUS 

TARGINO DA SILVA (1ª Autora – 12 anos de idade) e DAVI DE DEUS 

TARGINO DA SILVA (2º Autor – 07 anos de idade), representados por 

seu genitor Tales Targino da Silva, em face da LATAM AIRLINES BRASIL – 

TAM LINHAS AÉREAS S/A, objetivando compelir à Requerida a cumprir a 

obrigação de transportar os menores à cidade de João Pessoa/PB, nos 

termos da aquisição das passagens. Consigno que, a suposta recusa da 

parte Ré, teria fundamento no impedimento de os menores realizarem voos 

com conexão, desacompanhados de um maior de idade. Vieram-me 

conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. 

Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pelos Requerentes, entendo 

que no caso da adolescente Rebeca, tendo em vista a regulamentação 

ofertada pela Requerida em sue endereço eletrônico, o qual dispõe ser 

opcional o serviço de acompanhamento de viagem para adolescentes de 

12 (doze) a 18 (dezoito) anos, entendo que a recusa não merece guarida. 

Por outro lado, a mesma sorte não assiste à criança Davi, uma vez que a 

empresa, no âmbito de sua autonomia administrativa, autorizada pela 

Portaria 676/GC5/2000, restringe o transporte de menor de 08 (oito) anos 

de idade desacompanhado de um agente maior autorizado pelos 

representantes legais. Essa restrição é compreensível no caso em que a 

empresa aérea escolhida pelo consumidor, não disponha de serviço 

capaz de garantir a segurança do passageiro e dos demais tripulantes, 

porque não assiste razão a pretensão do Requerente em suprimir. 

Ademais, é notório que todo menor de idade, no conceito da lei, é 

considerado uma pessoa com necessidade especial (cuidados e 

representação pessoal em determinadas situações), de sorte que, no 

voucher anexado pelos Requerentes, está claro no Id.27656267 pág.16, 

que o passageiro ou responsável deve indicar a condição especial de 

quem irá embarcar no prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas), o que 

não restou evidenciado nos autos. Com efeito, considerando que os 

menores manifestam o desejo de viajarem juntos, não há que se acolher o 

pedido de tutela de urgência, porquanto carente de probabilidade do 

direito. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a 

análise da presença dos demais requisitos, recomendando-se o exercício 

do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu livre 

convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, conseguinte, por não estarem 

presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. Encerrado o período 

de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária 

a que foi distribuído o presente feito (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL), nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria 

nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061321-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAMIANI OAB - MT25511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061321-49.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ALTERA PARTE proposta por MARIA 

LAURINDA GAVINO DAMIANI, em face de UNIMED FORTALEZA 

SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, a custear integralmente o 

tratamento médico prescrito pela equipe médica que acompanha a 

Requerente no tratamento do Alzhrimrs e demência Parkinsoniana, 

evoluída para o quadro de broncopneumonia aspirativa, qual seja 

internação hospitalar estendida à residência da Requerente, por meio do 

sistema Home Care, o qual foi negado pelo Réu por não fazer parte do rol 

da ANS. Com pedido de gratuidade vieram-me conclusos. É o relatório. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Na espécie, a 

relação jurídica consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de 

consumo, sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, assim como prevê a Súmula 

469 do STJ. In casu, tenho que os documentos que acostados à inicial, 

dão conta nesse momento processual de cognição sumária, da 

probabilidade do direito, haja vista a verossimilhança fática estar 

representada pelo relatório médico emitido pela equipe de especialistas 

que assistem a Autora, assim como a solicitação enviada à Requerida no 

sentido de pleitear administrativamente o cumprimento integral das 

obrigações inerentes ao atendimento HOME CARE indicado ao Requerente, 

cujo pedido foi negado pela Ré, ao argumento de que a assistência 

domiciliar não é um procedimento de cobertura obrigatória. Contudo, esse 
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posicionamento exarado pela Ré, vai de encontro com a jurisprudência 

consolidada pela Corte Superior em que o plano de saúde pode delimitar 

doenças a serem cobertas pelo contrato assistencial, todavia, não pode 

delimitar tratamento médico indicado ao paciente, de modo que as 

cláusulas que limitam a prestação do serviço HOME CARE ao ponto de 

atingir sua eficiência e objetivo é abusivo e passivo de afastamento pelo 

Poder Judiciário. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. 

POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL 

OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 

TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS 

PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que 

visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico 

em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de 

saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos 

e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 

9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à 

população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, 

relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos 

contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos 

instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses 

contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a 

manutenção da vida. Incidência da Súmula nº 469/STJ. 3. Apesar de, na 

Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído 

no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser 

oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que 

importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de 

substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com 

a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de 

desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes. 

4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual 

modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá 

tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e 

o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de 

contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, 

é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos 

hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, 

alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de 

regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação 

domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. 

Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da 

residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com 

verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico 

assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e 

(vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o 

custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em 

hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua 

interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, 

sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto 

que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de 

grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero 

dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu 

fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/08/2015, DJe 23/10/2015) Consigno, na interpretação da modalidade de 

tratamento indicado a cada paciente, ainda que em caráter HOME CARE, 

depende da prescrição médica, de maneira que é possível se verificar a 

existência de no mínimo duas modalidades: a) atendimento hospitalar 

extensivo ao domicilio; e, b) atendimento domiciliar. Na primeira hipótese 

(a), entende-se como atendimento HOME CARE aos pacientes que não 

obtiveram alta hospitalar, mas que o grave estado de saúde, somado às 

peculiaridades inclusive familiar (risco de contaminação hospitalar, afeto, 

ambiente do lar fraterno, etc.) que podem colaborar positivamente para a 

evolução do tratamento do paciente, recomendam que os cuidados 

hospitalares sejam ministrados no ambiente domiciliar. Já na segunda 

hipótese (b), o paciente recebe alta hospitalar, porém com recomendação 

médica para a manutenção de determinados cuidados a fim de que se 

adapte ao convívio familiar com as ressalvas indicadas pela equipe médica 

assistente, até ultima forma, não impondo-se o acompanhamento 

assistencial 24h (vinte e quatro horas) por dia. No caso em tela, é possível 

se extrair do relatório médico que foi indicado à Autora a modalidade de 

serviço HOME CARE sob a roupagem de extensão hospitalar, em outras 

palavras, a Requerente não saiu em alta para o convívio domiciliar, na 

verdade, prescreveu-se a adaptação domiciliar como extensão da 

internação, impondo-se atendimento médico hospitalar 24h (vinte e quatro 

horas) por dia, objetivando garantir a sobrevivência digna da Autora. 

Portanto, não se pode olvidar que o quadro de saúde da Requerente é 

extremamente grave e a indicação médica para a prestação do serviço 

HOME CARE foi na modalidade de extensão da internação hospitalar, o 

que impõe a prestação do serviço eficientemente na forma prescrita pela 

equipe médica, o que inclui insumos e materiais necessários à prestação 

do serviço. Além disso, não se pode perder de vista a clarividente ofensa 

à dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde e aos cuidados 

especiais, notadamente quando se trata de tratamento médico 

indispensável à qualidade de sobrevivência de idoso. Condutas 

desumanas e desarrazoada, sobretudo abusivas devem imediatamente 

ser barradas pelo Poder Judiciário. Por sua vez, o perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo, perfaz demonstrado pelo risco de 

agravamento do quadro clínico da Requerente e garantia de sua 

sobrevivência, devendo prevalecer neste momento processual, o direito 

incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana, cabendo a parte Requerida autorizar/prestar/custear 

integralmente o atendimento médico HOME CARE com a cobertura de todas 

as indicações medicamentosas, profissionais e alimentar da equipe 

médica, que pode alcançar a dieta da Requerente, caso haja prescrição 

especial que se prestaria no ambiente hospitalar, por exemplo enteral. 

Logo, a exclusão pretendida pela seguradora ofende ainda a boa-fé que 

deve nortear os contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, 

trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR: “Quem quer contratar 

plano de saúde quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de 

saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro 

lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas 

moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, 

pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” 

(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª 

Edição, página 570). Outrossim, ausente na hipótese o perigo de 

irreversibilidade da medida, porquanto os custos com os tratamentos 

poderão ser cobrados da parte Autora, em caso de eventual 

improcedência da demanda. ANTE O EXPOSTO, devidamente preenchidos 

os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteado na inicial, e DETERMINO que a Requerida UNIMED 

FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), forneça o serviço HOME CARE à Requerente 

MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI, nas exatas condições e forma 

apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, 

contendo TODOS os medicamentos prescritos e TODOS os demais 

insumos, como fralda, alimentação enteral e refeições dos membros da 

equipe do HOME CARE, sob pena de recair em multa POR DIA que fixo no 

valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento desta 

decisum. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a 

que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o 

cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061328-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY GLORIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061328-41.2019.8.11.0041 (p) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C E 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS PARA RELIGAMENTO URGENTE DE 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA aviada por 

DORACY GLORIA DA SILVA em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de 

urgência que a Requerida restabeleça o serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora 6/341192-3 de titularidade da Autora, face ao 

inadimplemento de faturamento reputado abusivo, referente ao mês de 

fevereiro e novembro/2019, bem como se abster de lançar registro 

restritivo sobre os dados da Requerente. Vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O 

caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, 

de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia 

pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em 

dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o abrupto aumento no 

consumo de energia em um ciclo de 01 (um) ano, em total dissonância aos 

meses anteriores e posteriores ao respectivo faturamento. Da mesma 

forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente se 

autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de serviço 

essencial/fundamental à existência digna do cidadão. Por oportuno, 

assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em 

caso de apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do 

juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pela Autora para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se ABSTENHA de 

sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas) o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 

6/341192-3 de titularidade da parte Autora DORACY GLORIA DA SILVA, 

no que tange ao débito ora discutido nesta ação, se abstendo inclusive de 

lançar registros restritivos ao crédito da Requerente, ou se for o caso, 

exclua no prazo assinalado qualquer restrição enviada sobre os dados da 

Requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA por 

eventual descumprimento desta medida, que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso Forense, 

servindo a presente como mandado. Intime-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria 

nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061335-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061335-33.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. No caso em apreço, além de não 

estar demonstrada a situação de urgência de modo a justificar a 

concessão da medida perquirida aliado ao fato de não se tratar de 

mercadoria perecível, a análise de pedido de liberação de bens possui 

vedação legal contida no artigo 243 da CNGC/TJMT, durante o plantão 

judiciário: "Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – 

reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou reexame; III – pedido de 

prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; IV – pedido de 

levantamento de importância em dinheiro; V – pedido de liberação de bens 

apreendidos. (grifei) Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se 

amoldar a nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo 

de apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 - 

PRES)

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1061289-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NOVAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060610-44.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em exame aos 

fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso seja 

hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo plantonista. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061202-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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P R DA SILVA NETO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061202-88.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, EM PLANTÃO. Como 

dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente para casos urgentes expressamente identificados e para 

casos em que a medida postulada não possa aguardar a retomada do 

expediente sem manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em 

exame aos fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso 

seja hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo 

plantonista. Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a 

nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de 

apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1061222-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CEZAR BRANDAO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061222-79.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, EM PLANTÃO. Como 

dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente para casos urgentes expressamente identificados e para 

casos em que a medida postulada não possa aguardar a retomada do 

expediente sem manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em 

exame aos fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso 

seja hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo 

plantonista. Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a 

nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de 

apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1061280-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ART S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061280-82.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, EM PLANTÃO. Como 

dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente para casos urgentes expressamente identificados e para 

casos em que a medida postulada não possa aguardar a retomada do 

expediente sem manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em 

exame aos fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso 

seja hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo 

plantonista, sobretudo considerando que o boleto encontra-se vencido e 

levado a protesto desde 05/11/2019. Portanto, tendo em vista a hipótese 

vertente não se amoldar a nenhuma das situações de urgências previstas 

na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a 

que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria 

nº.1420/2019 – PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos 

de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado 

plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de 

prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade 

provisória; IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens 

ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida 

cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no 

horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 

de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061300-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ALVES ZANCANARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. Alex Vieira Passos (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Pje nº1061300-73.2019.8.11.0041 (p) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ARTHUR ALVES ZANCANARO 

DA SILVA representado por sua genitora RAYANE ALVES ZANCANARO 

contra o ato indigitado de coator do SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, alegando em síntese, que necessita urgente ser inserido em 

ambiente escolar em decorrência do diagnóstico provisório no CID F 80.0, 

consubstanciado no transtorno na articulação da fala, todavia, no mês de 

fevereiro do presente ano não logrou êxito em matricular nos quadros de 

alunos da instituição de ensino próximo a sua residência, “Creche 

Municipal Amália Curvo de Campos”, sob a justificativa de que para 

conseguir a vaga era necessária a inscrição do menor em uma espécie de 

lista de espera online, onde as crianças eram chamadas conforme as 

vagas iam surgindo durante o ano letivo. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Não 

se olvida que a Educação consiste em direito social e fundamental e, na 

forma do artigo 5º, § 1º, da Carta Magna, com aplicabilidade imediata, 

estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário 

constitucional – a dignidade da pessoa humana. Assim as questões 

burocráticas não devem servir de entrave para assegurar a matrícula do 

menor em creche/pré-escola próxima à sua residência, não prevalecendo, 

de forma alguma, sobre direito inerente ao mínimo existencial à educação. 

Todavia, por se tratar de direito cuja concretização está vinculada a 

políticas públicas, o acesso às vagas em creche deve seguir critérios de 

isonomia e igualdade, pois embora tenha o menor Impetrante o direito 

constitucionalmente assegurado à educação, outras crianças também o 

têm, e certamente aguardam a sua vez na lista de espera, não sendo 

razoável favorece-lo em detrimento dos demais que também necessitam 

da vaga na escola pleiteada. Nesse contexto, embora seja possível ao 

Poder Judiciário compelir o ente público cumprir a norma programática 

constitucionalmente prevista, atento às peculiaridades do caso em apreço, 

verifico que não há sequer demonstração pelo Impetrante da adoção das 

medidas que lhe competiam para se cadastrar na lista de espera e 

aguardar a disponibilidade de vaga, no início do ano letivo tampouco ao 

longo do ano de 2019. ANTE AO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de LIMINAR 

formulado por ARTHUR ALVES ZANCANARO DA SILVA representado por 

sua genitora RAYANE ALVES ZANCANARO contra o ato indigitado de 

coator do SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, 

apresente suas informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/09. Para este fim, servirá o presente, por cópia digitada, como 

mandado. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 

12.016/09. Para este fim, servirá o presente, por cópia digitada, como 

ofício. Com a juntada das informações, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, caso queira, oferte parecer (prazo de dez dias, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09). Servirá a presente decisão, assinada 

digitalmente, como ofício, devendo a parte Impetrante providenciar sua 

impressão e o seu devido encaminhamento, devendo, ainda, comprovar 

seu protocolo nestes autos, no prazo de cinco dias. Encerrado o período 

de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária 

a que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o 

cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061275-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (RÉU)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061275-60.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, EM PLANTÃO. Como 

dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente para casos urgentes expressamente identificados e para 

casos em que a medida postulada não possa aguardar a retomada do 

expediente sem manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em 

exame aos fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso 

seja hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo 

plantonista, sobretudo considerando que o veículo da Requerente 

encontra-se em poder da Requerida para conserto desde 28/10/2019. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061293-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR APARECIDO TOFOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060937-86.2019.8.11.0041 (p) VISTOS EM PLANTAO, Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LINDOMAR APARECIDO 

TOFOLI contra o ato indigitado de coator do SR. DELEGADO-GERAL DA 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. Dermeval 

Arvecha de Resende, com domicílio na Diretoria Geral da Polícia Civil, 

alegando em síntese que há anos atuou na Delegacia Especializada em 

Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública do Estado de Mato 

Grosso, contudo, desde o início do mês de dezembro do corrente ano, foi 

removido daquelas funções, sendo lotado na Delegacia Regional de 

Várzea Grande (Portaria n. 189/2019), depois para a 1ª Delegacia de 

Polícia do Centro e na Central de Ocorrências daquele município (Portaria 

n. 92/2019) e, por fim, na 3ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande 

(Portaria n. 95/2019). Sustenta que o ato de remoção não possui 

motivação, e não observou as hipóteses contidas no inciso III, do artigo 79, 

da Constituição Estadual de Mato Grosso e nem na jurisprudência pátria e 

por isso, deve ser reconhecida a sua nulidade. Afirma ainda que o ato 

administrativo subscrito pelo Impetrado pode decorrer de questões 

políticas, especialmente, porque no dia 02/12/2019, o Prefeito Emanuel 

Pinheiro denunciou um suposto uso da Defaz para perseguição política, na 

mesma data da sua remoção. Aduz estarem presentes os requisitos 

necessários conceder de plano a liminar para suspender o ato que o 

removeu de ofício para a comarca de Várzea Grande, consubstanciado 

na cadeia de sucessivas portarias tombadas sob os n.º 250/2019/DPJC, 
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189/DPJCM , 92/2019/DRVG e 95/2019/DRVG, de modo que seja retornado 

ao status quo ante, ou seja ao seu cargo na Delegacia Fazendária/MT. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, verifico estar correta a indicação do 

Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil para figurar no pólo passivo da 

demanda, pois o ato administrativo, no caso, a portaria que removeu o 

Impetrante – id.27665696 – fora subscrito pela autoridade coatora 

apontada no presente mandamius. Assim, não há óbice legal para que se 

conheça o pedido do presente mandado de segurança, o qual passo, de 

pronto, a apreciar. In casu, verifica-se que o Impetrante ocupava o cargo 

de Delegado de Policia Civil – Classe Especial desde 14 de novembro de 

2008 na Diretoria de Atividades Especiais, desenvolvendo suas atividades 

na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a 

Administração Pública do Estado de Mato Grosso (DEFAZ/MT) e foi 

removido para outra lotação por três vezes sequenciais, sendo a primeira 

na data de 03/12/2019, a segunda em 05/12/2019 e a terceira em 

12/12/2019. Inferem-se das Portarias nº 189/2019, nº 92/2019 e 

nº95/2019 que os atos de remoção do Impetrante não foi devidamente 

motivado, porquanto não há menção de qualquer justificativa concreta de 

modo a respaldar a invocação da necessidade do interesse e do serviço 

social. Cumpre salientar que a Lei Estadual nº 155/2004 alterada pela Lei 

nº 407/2010 que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 116, 

os critérios para a remoção de policial civil. Veja-se: Art. 116 - A remoção 

é o deslocamento do policial civil, a pedido ou de ofício, de uma para outra 

unidade policial. § 1º - O policial civil será removido de um município para 

outro: I - após três anos de efetiva lotação: a) a pedido, inclusive por 

permuta; b) com o seu consentimento, por escrito, após prévia consulta; II 

- a qualquer tempo: a) de ofício, por necessidade do serviço. § 2º A 

remoção do Delegado de Polícia somente dar-se-á por necessidade do 

serviço ou a pedido desde que atenda à conveniência do serviço policial. 

Denota-se do dispositivo transcrito que a legislação estadual, pertinente à 

matéria, considerando os princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública, estabelece que a remoção, de ofício, do policial 

civil, deve obedecer aos critérios de necessidade do serviço, ou seja, é 

autorizada quando o interesse público justificar. Com efeito, é pacífico o 

entendimento no sentido de que a relotação ou remoção é um ato inserido 

no âmbito do poder discricionário da Administração Pública que, por 

conveniência e oportunidade administrativas, poderá movimentar os seus 

servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que 

pertença, visando somente ao interesse do serviço, e não às 

conveniências particulares do servidor. Na lição de Hely Lopes Meirelles: 

"A lotação e a relotação constituem prerrogativas do Executivo, contra as 

quais não se podem opor os servidores, desde que feitas na forma 

estatutária. Na omissão da lei, entende-se amplo e discricionário o poder 

de movimentação dos servidores, por ato do Executivo, no interesse do 

serviço, dentro do quadro a que pertencem" (MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito administrativo brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 398; 

402.) Todavia, a despeito do caráter discricionário da remoção, a 

motivação é essencial e indispensável para todo e qualquer ato 

administrativo, por força dos artigos 5º, XXXV, (princípio do acesso à 

justiça) e 37, caput, (princípio da moralidade), ambos da Constituição 

Federal, principalmente quando poderá ocasionar prejuízos ao servidor, 

com o fim de demonstrar expressa transparência e clareza, evitando-se, 

com isto, incertezas ou elucubrações interpretativas, sendo o único meio 

de viabilizar o controle de sua legalidade, não bastando apenas a menção 

do dispositivo legal aplicável ao caso concreto, mas, também, na indicação 

da relação dos fatos que concretamente levaram a aplicação daquele 

dispositivo legal. sob pena de nulidade do ato. Acerca da necessidade de 

motivação dos atos de remoção de servidores públicos de seu local de 

trabalho, cumpre referir os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. 

ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE 

FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

DESCABIMENTO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da 

Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, 

considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos 

recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, 

estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se 

trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do 

STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, 

do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg 

no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 26/2/2013. [...] (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014, 

grifo meu). PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. O ato administrativo que determina a remoção 

de servidor público deve ser motivado. Precedentes do STJ. 2. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 153.140/SE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 

15/06/2012, grifo meu). Desse modo, concluo que o ato ofende, sim, direito 

líquido e certo do Impetrante, na medida em que não apresenta motivação 

imprescindível à legalidade do ato administrativo de mudança de local de 

trabalho, bem como os critérios para remoção e a distribuição dos 

servidores do Poder Executivo Estadual, estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 155/04, alterada pela Lei Complementar nº 405/2010 não 

foram observados. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 7º, III da Lei 

nº12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR para o fim de suspender os efeitos 

do ato administrativo que removeu o Impetrante LINDOMAR APARECIDO 

TOFOLI da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a 

Administração Pública do Estado de Mato Grosso, devendo retornar 

IMEDIATAMENTE à atividade naquela Delegacia até ao final do julgamento 

do writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no 

prazo de 10 dias, apresente suas informações, nos termos do art. 7º, 

inciso I, da Lei nº 12.016/09. Para este fim, servirá o presente, por cópia 

digitada, como mandado. Cientifique-se o órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, 

inciso II, da Lei nº 12.016/09. Para este fim, servirá o presente, por cópia 

digitada, como ofício. Com a juntada das informações, abra-se vista ao 

Ministério Público para que, caso queira, oferte parecer (prazo de dez 

dias, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09). Servirá a presente 

decisão, assinada digitalmente, como ofício, devendo a parte Impetrante 

providenciar sua impressão e o seu devido encaminhamento, devendo, 

ainda, comprovar seu protocolo nestes autos, no prazo de cinco dias. 

Encerrado o período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os 

autos à unidade judiciária a que foi distribuído o presente feito, nos termos 

do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 

18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça 

do Plantão Judiciário do Recesso Forense, servindo a presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de 

dezembro de 2019. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA 

(Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061441-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista. Portanto, tendo em vista 

a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma das situações de 

urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a medida e, encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária competente para distribuição do presente feito, nos termos do 

§7º do artigo 1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 

18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 
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PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 – PRES) [1] “O serviço de Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou 

decisão de : I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em 

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

do magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061436-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DA SILVA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1061436-70.2019.8.11.0041(p) VISTOS, EM PLANTÃO. Trata-se de 

pedido de ALVARÁ DE SOLTURA formulado por ROQUE DA SILVA LEITE, 

que se encontra detido por força de débito alimentar proveniente dos 

autos de execução de alimentos nº 0017333-34.2015.811.0041 em trâmite 

na 2ª Vara de Família e Sucessões desta Capital, sob o fundamento que 

entabulou acordo extrajudicial para o pagamento dos débitos em atraso, o 

qual teria sido levado ao Magistrado titular para homologação, todavia, por 

falha material não constou a assinatura do Executado ora Requerente no 

respectivo termo, e por consequência, foi mantida a sua prisão. Com a 

juntada do Termo suprindo a falha do anterior, propugna pelo 

restabelecimento da liberdade. É o relatório. Decido. A prisão do devedor 

de alimentos, embora constitucionalmente permitida é medida excepcional, 

cuja eficácia pretendida vai no sentido de obrigar o alimentante a cumprir 

com sua obrigação; Na presente hipótese, verifico que o pedido veio 

acompanhado da decisão proferida nos autos de execução de alimentos 

que indeferiu a homologação do acordo por falta de assinatura do 

Executado, falha esta que veio ser regularizada. A par disso, estando 

suprida a irregularidade anteriormente constatada pelo Magistrado titular 

do feito, não se justifica a manutenção de sua prisão. Isto posto, DEFIRO o 

pedido formulado pelo Executado ROQUE DA SILVA LEITE e SUSPENDO A 

ORDEM DE PRISÃO CIVIL N.0017333-34.2015.8.11.0041.01.0001-03 

oriunda da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá/MT.. Determino que a presente decisão sirva do competente 

ALVARÁ DE SOLTURA, para colocá-lo em liberdade, se por outro motivo o 

devedor, ora executado, não estiver legalmente preso. Encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária a que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 

1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. 

CUMPRA-SE pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso 

Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de dezembro de 2019. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061450-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061450-54.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em exame aos 

fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso seja 

hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo plantonista. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária competente para distribuição 

do presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061455-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão 

Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes expressamente 

identificados e para casos em que a medida postulada não possa 

aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo da parte 

interessada. Diante disso e em exame aos fatos reportado na petição 

inicial, não vislumbro que este caso seja hipótese de urgência que 

justifique a apreciação por este juízo plantonista, sobretudo considerando 

a data da negativação e da consulta juntada junto ao órgao de proteção ao 

crédito (16/07/2019). Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se 

amoldar a nenhuma das situações de urgências previstas na CNGC, deixo 

de apreciar a medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária competente para distribuição 

do presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.1420/2019 – 

PRES) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 
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V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061411-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORD. DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO da SEFAZ/MT - 

CFFT/SUCIT (IMPETRADO)

Eber Inácio Ribeiro Junior (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061411-57.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JHONROB SILOS E 

SACADORES LTDA contra o ato indigitado de coator do COORD. DE 

FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT – CFFT/SUCIT – 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SECRETARIA ADJUNTA DA 

RECEITA PÚBLICA SEFAZ/MT, representado pelo Agente de Tributos 

Estaduais Eber Inácio Ribeiro Junior, alegando em síntese, que atua no 

ramo de Indústria e Comércio de Silos e Secadores para armazenagem de 

grãos e tem sede na cidade de Sinop/MT, quando da fabricação de seus 

equipamentos a empresa utiliza material de aço galvanizado e aço preto, 

neste procedimento sobra resíduos e embalagens de ferro/aço das 

matérias prima que também são de ferro/aço. Salienta que, na data de 

18/12/2018, ao ser submetido a fiscalização da Unidade Fazendária UOF 

Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), o Impetrante teve seu 

veículo apreendido, juntamente com a mercadoria transportada, ao 

argumento de que as mercadorias estariam desacompanhadas de 

documentação fiscal. Contudo, segundo o Impetrante, o agente público 

responsável pelo ato administrativo, teria incorrido em erro ao classificar 

os produtos como sendo sucata de alumínio, e não sucata de ferro e aço 

conforme nota fiscal apresentada para a circulação da mercadoria. Razão 

porque, propôs o presente mandado de segurança, arguindo a violação do 

direito liquido e certo do Impetrante, na medida em que seria ilegal a 

apreensão da mercadoria transportada sem nota fiscal, após a lavratura 

do auto de infração e lançamento do tributo devido, pleiteando liminarmente 

a liberação imediata das mercadorias constantes no termo de apreensão e 

depósito nº1143631-9, controle 37361812201914177, no valor de 

R$44.216,66 (quarenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e 

sessenta e seis centavos), bem como do veículo e motoristas 

apreendidos. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. Diante da 

liminar vindicada, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5º, 

inciso LXIX da CF e do artigo 7º, inciso III da nova lei que regulamenta o 

Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), passo ao exame dos 

fundamentos utilizados pelo Impetrante e a possibilidade da concessão 

liminar inaudita altera parte. Conquanto tenha sustentado a Impetrante que 

o ato administrativo materializado pelo Termo de Apreensão e Depósito 

nº1143631-9 é indevido em razão de erro do agente público na análise 

das mercadorias transportadas, ou ainda que após a expedição do termo 

de apreensão e constituição do crédito, dever-se-ia haver a liberação dos 

produtos, considero insubsistente o direito liquido e certo invocado pelo 

Contribuinte. Isto porque, ao contrário do que consta na exordial, a 

apreensão se deu não apenas pelo fato de a mercadoria transportada não 

possuir nota fiscal, mas principalmente pela natureza inidônea 

representada pelo documento. À par disso, sem adentrar na matéria de 

mérito propriamente dita do ato administrativo impugnado, verifico que, a 

apreensão recaiu somente em relação a mercadoria transportada 

(inexistindo prova da suposta apreensão do motorista ou do veículo). 

Demais disso, a primeira vista, entendo delineada a hipótese excepcional 

que sustenta a discricionariedade e autonomia do agente público, na 

apreensão e deposito da mercadoria, nos termo do artigo 150, §5º da 

Constituição Estadual de Mato Grosso, in verbis: Art. 150 Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos 

Municípios: [...] § 5º Não se considera limitação a tráfego de bens, para 

fins do disposto no inciso V, deste artigo, a retenção de mercadorias 

desacompanhadas de documentação fiscal ou acompanhadas de 

documentação fiscal inidônea, hipóteses em que ficarão retidas até a 

comprovação da legitimidade de sua posse e da regularidade fiscal. 

Portanto, não se justifica a alegação da limitação de trafego dos bens 

transportados irregularmente pelo Impetrante, incumbindo ao agente 

fiscalizador . De outro lado, em que pesem os fundamentos da impetração, 

nesta quadra de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do 

direito invocado, sobretudo de que as apreensões são indevidas, ou 

mesmo ilegais, pois, diante do que se verifica do Anexo dos Termos de 

Apreensão e Depósitos, lavrados em 18/12/2019, as mercadorias foram 

apreendidas em razão de estar acompanhadas de “Notas Fiscais 

inidôneas”. Ademais, considerando as peculiaridades do caso, devo 

ressaltar que, não se trata de apreensão de mercadoria somente com fins 

fiscais, o que levaria apenas à aplicação do tributo e/ou multa, mas de 

apuração de infração contra a regularidade das mercadorias perante o 

fisco, que requer certo cuidado para apreciação, de modo que os olhos do 

agente público fiscalizador, se torna os olhos da própria Administração 

Pública, de maneira que, melhor razão não há senão o reconhecimento 

judicial da regularidade do ato administrativo impugnado, ao menos até que 

conheçam a versão gestora dos fatos. Diante dessas considerações, 

ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pleito de liminar formulado 

pela impetrante JHONROB SILOS E SACADORES LTDA. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade Impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entenda devida. Encaminhe-se junto com a notificação, 

cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 

7º, inciso I, da 12.016/2009). CIENTIFIQUE-SE o Procurador Geral do 

Estado, nos termos do art. 7º, II da Lei n.º 12.016/09, instruindo o 

expediente com cópia da inicial e documentos. Após, MANIFESTE-SE o 

Representante do Ministério Público. Encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária a 

que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da 

Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o 

cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de dezembro de 2019 YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – 

PRES)

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061458-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

M. F. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061458-31.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta 

por LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (1ª Autora), PHILLIPE 

AUGUSTO MARQUES DUARTE (2º Requerente) e MIGUEL FELIPE 

MARQUES DUARTE (3º Requerente) em face da GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A. (1ª Ré) e SMILES FIDELIDADE S.A. (2ª Requerida), 

noticiando que em 25/06/2019 adquiriram passagens aéreas registradas 

para embarque em 22/12/2019, desta Capital com destino à Cascavel/PR. 

Contudo, em 20/12/2019 os Autores foram surpreendidos com a 

remarcação do voo pela parte Ré, para o dia 25/12/2019, sem qualquer 

tipo de autorização dos Requerentes, prejudicando inclusive o objetivo da 
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viagem (confraternização familiar). Razão disso, propuseram a presente 

medida, objetivando que as Requeridas providenciem o embarque dos 

Autores na forma contratada, em voo semelhante e com os mesmos 

produtos adquiridos. Vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. A 

modalidade de tutela provisória antecipada pleiteada em caráter 

antecedente e acordo com o artigo 303 do Código de Processo Civil: Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Doutrinariamente, trata-se de “um requerimento inicial voltado 

exclusivamente à tutela de urgência pretendida” (in, Daniel Amorim 

Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, p. 485) 

(grifei). Para o deferimento da tutela antecipada de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no artigo 300 e no artigo 303, ambos 

do Código de Processo Civil, respectivamente. Infere-se dos autos que os 

Autores adquiriram passagens aéreas no trecho indicado na exordial, com 

saída em 22/12/2019, porém de fato a Requerida remarcou as passagens 

para o dia 25/12/2019, conforme noticiado pelos Requerentes. Os 

documentos imbricados na exordial, indicam a probabilidade do direito dos 

Autores, pois evidenciam que os voos foram remarcados e, sem maiores 

justificativas, não lhes foram ofertadas possibilidades para a realização da 

viagem na data programada. Conforme preceitua a Agência Nacional 

Reguladora do serviço ofertado pelas Requeridas, in verbis: Art. 21. O 

transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Há também 

urgência no pedido, bem como inequívoco dano irreparável, consistente 

em verem frustradas as demais despesas e encargos da viagem familiar. 

ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 e artigo 303 ambos do CPC, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE perquirida 

para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A. e SMILES FIDELIDADE S.A., solidariamente, 

DISPONIBILIZEM no prazo de 24h (horas) aos Autores LARISSA FERREIRA 

MARQUES DUARTE, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE e MIGUEL 

FELIPE MARQUES DUARTE, transporte aéreo compatível com o adquirido 

pelos Autores para embarque no dia 22/12/2019, nos moldes contratados, 

inclusive no que atine ao serviço de bagagem adquirido, ainda que em 

outra companhia aérea, servindo essa ordem tanto para o serviço de ida 

quanto para o serviço de volta contratados, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA por 

descumprimento que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais). Encerrado o 

período de funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade 

judiciária a que foi distribuído o presente feito, nos termos do §7º do artigo 

1º da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO 

o cumprimento desta ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do 

Recesso Forense, servindo a presente como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061486-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAN ANTONIO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061486-96.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Ante ao 

evidenciado nos autos, aliado a confirmação em consulta pública na 

plataforma do Processo Judicial Eletrônico, RECONHEÇO o 

descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos do Pje 

nº1057761-02.2019.8.11.0041 em tramite na 5º Vara Cível desta Capital. 

Assim, DETERMINO que, nos termos do artigo 380 da CNGC, INTIME-SE a 

parte Requerida PESSOALMENTE determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de 04H(QUATRO HORAS) (artigo 176, inciso III 

da Resolução 414/2010), no sentido de promover a RESTABELEÇA o 

fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora 6/2007386-2 de 

titularidade do Autor GISLAN ANTONIO GARCIA DA SILVA, sob pena das 

“sanções civis (v.g. multa prevista nos artigo 77, IV, §1º e seguintes, 

artigo 497 e artigo 498 do CPC), penais (caracterização de crime de 

desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas. Fica desde já 

majorada a multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no 

importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do 

artigo 77 do CPC, além da adoção de outras medidas necessárias. 

Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia 

a partir da decisão em questão e dos documentos previsto no artigo 381 

da CNGC, e encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização criminal 

e administrativa da autoridade descumpridora. Encerrado o período de 

funcionamento do plantão, encaminhem-se os autos à unidade judiciária 

competente, 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, para distribuição 

do presente feito em dependência ao Pje nº1057761-02.2019.8.11.0041, 

nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso Forense, 

servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria 

n.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061324-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERRARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELE CRISTIE ARANTES ABDALA GREGORIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1061324-04.2019.8.11.0041 (P) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por OLIMPIO FERRARI em face 

de ato tido como ilegal da COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SEMA, objetivando a concessão da medida liminar para determinar a 

retomada da suspensão processual que se encontrava o Processo 

Administrativo n.º 356264 desde a data de 25/11/2010 (fl. 60 do feito 

administrativo) e, por conseguinte, seja oficiado à r. Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso para que imediatamente suspenda, até o 

julgamento definitivo do presente mandamus, o débito inscrito na Dívida 

Ativa Estadual sob n.º 20193363310, isso, pois, com a máxima urgência, 

ante a necessidade premente de obtenção, pelo Impetrante, de certidão 

negativa quanto a débitos estaduais para poder gerir seus negócios. É o 

NECESSÁRIO. DECIDO. Para a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do 

impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se 

o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final 

de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009. No caso, os documentos atrelados na petição inicial 

demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de 

sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato 

atendimento de seu pedido liminar. Disciplina o art. 18 da Lei Complementar 
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Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “Art. 18 As 

pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da 

administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis. No caso, em que pese a SEMA ter encaminhado notificação ao 

Impetrante solicitando a apresentação de Relatório Técnico de Finalização 

referente às medidas implementadas para cumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC firmado para recuperação da área que 

fora desmatada em sua propriedade, verifico que o Relatório de conclusão 

do PRAD elaborado em 17/07/2019 concluiu que “numa visão geral a 

recuperação da maioria dos locais pré-estabelecidos se apresentam 

sat is fatór io ,  bem como as áreas em processo de 

regeneração/recuperação”. De outra sorte, constato que de fato há 

divergência no andamento do procedimento administrativo quanto as 

informações prestadas, notadamente porque após a juntada do Relatório 

de Conclusão supra epigrafado inexiste qualquer determinação no sentido 

de que ainda existem pendencias para o integral cumprimento do TAC, ou 

qualquer outra justificativa para a retomada da exigibilidade da multa 

outrora suspensa. Presente, também, o periculum in mora, tendo em vista 

que a manutenção da cobrança e a inscrição na dívida ativa certamente 

implicará em danos de incerta ou de difícil reparação, impossibilitando a 

realização de suas transações comerciais ante a necessidade de 

demonstração de regularidade fiscal. Diante do exposto, com fundamento 

no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a LIMINAR para 

determinar a retomada da suspensão do Processo Administrativo n. 

356264 que tramitou perante o órgão ambiental estadual e a cobrança da 

multa arbitrada na decisão administrativa n.734/SGPA/SEMA/2010, 

referente ao auto de infração n.112060 de 09/04/2008, lavrado em 

desfavor de OLIMPIO FERRARI. Determino ainda que a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso suspenda o débito inscrito na Dívida Ativa 

Estadual sob o nº 20193363310, no prazo de 24 horas, até o julgamento 

definitivo do presente mandamus. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que, no prazo de 10 dias, apresente suas 

informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09. Para este 

fim, servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. 

Com a juntada das informações, abra-se vista ao Ministério Público para 

que, caso queira, oferte parecer (prazo de dez dias, nos termos do art. 12 

da Lei nº 12.016/09). Encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso Forense, 

servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061484-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO MAIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por EXPRESSO MAIA LTDA contra ato indigitado coator de lavra 

do DIRETOR REGULADOR DE TRANSPORTES E RODOVIAS DA AGENIA 

DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – AGER/MT, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que seja determinado à a imediata liberação do veículo 

apreendido de placa PQU 9672, independentemente da comprovação do 

recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de 

remoção (guincho), guarda e estadia do veículo. DECIDO. Para a 

concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, mister a 

presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. No caso, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade 

de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade coatora que 

proceda com a imediata liberação do veículo apreendido de placa 

PQU-9672, independentemente da comprovação do recolhimento ou do 

pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), 

guarda e estadia do veículo. Partindo de uma análise perfunctória dos 

fatos expostos, aliado aos documentos acostados com a exordial, 

entendo que, ao que me afigura, merece guarida a pretensão da parte 

Impetrante. O cerne da questão posta em litígio cinge-se à análise da 

existência do direito líquido e certo da Impetrante em ter seu veículo 

liberado, sem ser compelida ao pagamento de multa por transporte 

irregular. O ato praticado pela autoridade coatora, prolongando a detenção 

dos veículos resta notória em configuração de artifício para compelir a 

Impetrante a recolher o imposto que a Fazenda Estadual entende devido, 

procedimento este nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em 

verdadeira afronta ao livre exercício da mercancia, vindo a vituperar, 

literalmente, os ditames dos verbetes sumulares estampados nas Súmulas 

nº 70, 323 e 547, do STF, que rezam, in verbis: “Súmula nº 70 – É 

inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 

cobrança de tributo”. “Súmula nº 323 – É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. “Súmula 

nº 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito 

adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça 

suas atividades profissionais”. Sobressai-se daí que o principal argumento 

que inspira as Súmulas ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, 

o Estado conta com meios administrativos e judiciais próprios, para reaver 

seus créditos tributários concernentes a mercadorias e bens, não 

podendo valer-se, como pretende na hipótese ora vivenciada, 

aproveitar-se da apreensão como meio indireto de coerção. Nesse 

sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o 

qual configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação 

de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida 

autorização, ao pagamento da multa, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. 

TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS ART. 231, VIII, do CTB. 

RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO 

DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso de retenção de veículo em 

razão da constatação de transporte remunerado de pessoas sem licença, 

é ilegítimo o condicionamento de sua liberação ao prévio pagamento da 

multa, por ausência de previsão legal. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 

622.971/RJ, Rel. Min.ª Denise Arruda, 1ª Turma, DJ de 07.11.2005. 2. 

Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 797.358/BA, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

07/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 226). Em consonância ao entendimento 

acima, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

recebimento de tributos é condenada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, conforme preconiza o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT - AUTUAÇÃO DE 

TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA 

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA - ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO - SENTENÇA RATIFICADA. O 

Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual 

configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de 
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veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida 

autorização, ao pagamento da multa. Ademais, a não liberação do veículo 

representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita 

do veículo para o desempenho de suas atividades habituais e 

profissionais”. (ReeNec 32570/2012, DES. JOSÉ ZUIQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/07/2013, Publicado no DJE 19/07/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ITINERÁRIO 

ALTA FLORESTA-CUIABÁ - ALEGAÇÃO DE SECCIONAMENTO DO 

TRAJETO NÃO AUTORIZADO PELA AGER - VEÍCULO APREENDIDO – 

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA - LIBERAÇÃO 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA NO AUTO DE 

APREENSÃO – CONCESSÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEICULO 

APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA MULTA 

IMPOSTA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há que se falar em perda de 

objeto da ação, uma vez que a decisão que defere liminar de tutela 

antecipada não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser 

revogada a qualquer momento. 2 - Configura ato ilegal e abusivo vincular a 

apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, de acordo com o 

teor da Súmula nº. 323 do STF. 3- Conforme Súmula 323 do Supremo 

Tribunal Federal, não se admite apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos”. (ReeNec 101107/2012, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 

27/11/2014). Desta forma, presente os requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que 

proceda com a imediata liberação do veículo apreendido de placa PQU 

9672, independentemente da comprovação do recolhimento ou do 

pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), 

guarda e estadia do veículo. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para que, no prazo de 10 dias, apresente suas informações, nos 

termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09 e a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Para este 

fim, servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. 

Com a juntada das informações, abra-se vista ao Ministério Público para 

que, caso queira, oferte parecer (prazo de dez dias, nos termos do art. 12 

da Lei nº 12.016/09). Encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso Forense, 

servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061474-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061474-82.2019.8.11.0041 (k) VISTOS EM PLANTÃO, Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VERANILCE BRAGA SILVA 

contra o ato indigitado de coator do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (1ª Réu) e PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (2º 

Réu), alegando em síntese que que foi aprovada no concurso público 

municipal para provimento de cargo de Professor do Ensino Fundamental, 

tendo sido convocada para tomar posse, desde que apresentado o 

Diploma de Graduação Licenciatura em Pedagogia no ato da posse. 

Entretanto, há quase dois anos a Impetrante vem empreendendo esforços, 

inclusive judicialmente, para receber o diploma do curso de graduação 

referido junto à instituição de ensino ofertante, Instituto Educional Shenak, 

sem lograr êxito na expedição do documento, de modo que a Impetrante 

possui somente o certificado de conclusão da graduação em Pedagogia. 

Ocorre que, no Edital de Abertura do certame há previsão expressa no 

sentido de que certidões ou declarações, ainda que originais, não 

substituirão os documentos exigidos no edital para tomar posse no cargo 

público, em caso de aprovação. Assim, tendo sido convocada à se 

apresentar no dia 02/01/2019 para tomar posse no cargo público do qual 

foi aprovada, a Impetrante interpôs o presente remédio constitucional, a 

fim de combater o ato administrativo restritivo à sua nomeação, pleiteando 

liminarmente o direito à ser investida no cargo público do qual foi 

aprovada. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. Em uma análise 

perfunctória dos documentos imbricados na exordial, narrativa fática e 

verossímil luta judiciária enfrentada pela Impetrante para ver emitido o seu 

diploma de graduação de Licenciatura em Pedagogia, pé intocável que no 

caderno processual a Impetrante foi aprovada no certame realizado pelas 

Autoridades Coatoras, tendo sido efetivamente convocada a tomar posse 

no próximo dia 02/01/2019. Da mesma forma, é inequívoca a conclusão do 

curso superior exigido para a investidura no cargo, há mais de 02 (dois) 

anos, devidamente certificado no Id.27687615, documento expressamente 

rechaçado pelas Autoridades Coatoras, que exigiram diploma de 

conclusão de graduação de Licenciatura em Pedagogia. O deslinde da 

controvérsia reside, pois, em admitir o documento original, expedido por 

instituição educacional autorizada pelo Ministério da Educação, em 

substituição do diploma oficial, o qual a Impetrante não possui por motivo 

efetivamente alheio a sua vontade. Assinalo que, a instituição de ensino 

titular da obrigação de emitir o diploma para a Impetrante está inclusive 

incorrendo em crime de desobediência, uma vez que o direito da Candidata 

foi liminarmente concedido nos autos da ação judicial 

1019206-36.2019.8.11.0001 proposta para compelir a expedição do 

documento, que até o momento não foi cumprido pela instituição. A 

despeito da supremacia do principio da vinculação editalicia recaído sobre 

certames públicos, impende trazer a baila que, a lógica utilizada pelas 

Autoridades Coatoras, não se afigura a mais acertada, porque o Supremo 

Tribunal Federal, interpretando o artigo 37, inciso I, da Constituição 

Federal, tem jurisprudência pacífica no sentido de que somente lei formal 

pode impor os requisitos ou condições para o preenchimento de cargos, 

empregos ou funções públicas. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO 

LEGAL. INEXISTÊNCIA. Concurso público. Policial militar. Exigência de 

altura mínima. Previsão legal. Inexistência. Edital de concurso. Restrição. 

Impossibilidade. Somente lei formal pode impor condições para o 

preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 

Agravo regimental não provido. (RE 400754 AgR, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 06/09/2005, DJ 04-11-2005 PP-00022 

EMENT VOL-02212-02 PP-00280) Neste diapasão, é cediço que a Lei de 

Diretrizes do Ministério da Educação regula a exigência imposta pelas 

Autoridades Coatoras, conduto, é inegável que a administração pública 

tem autonomia e discricionariedade para gerir e impor normas e regras 

legais para a satisfação de requisitos mínimos à investidura de cargos 

públicos. Contudo, não se pode olvidar que, em situações extremas, 

completamente distantes da atuação do cidadão, impende, pois, aferir-se a 

extensão da titulação oficial e legitima que o candidato está portando, para 

alcançar o fim probatório representado pelo Diploma de Graduação Oficial. 

Em outras palavras, "ser portador de certificado de conclusão escolar do 

grau superior, registrado no Ministério da Educação", constante da 

transcrição do Id.27687615, tem o condão de satisfazer o efeito 

pretendido para o Diploma Oficial. Para tanto, é imprescindível atentar para 

o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, que 

prevê, em seu artigo 44, a abrangência da educação superior: Lei n. 

9.394/1996 Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos 

e programas: I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes 

níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino; II - de graduação, abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 

sido classificados em processo seletivo; III - de pós-graduação, 

compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
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instituições de ensino. Do texto legal retromencionado, compreende-se 

que educação superior é gênero, no qual se encontram três espécies: (a) 

cursos sequenciais por campo de saber; (b) cursos de graduação; e (c) 

cursos de pós-graduação. Resta indubitável que a expressão utilizada no 

edital do certame (Diploma) guarda identidade absoluta com a linguagem 

adotada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Neste 

sentido, o seguinte precedente da Corte Superior de Justiça: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS EM 

AVIÕES. ILEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A 

DISPOSITIVO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. 

RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 44 da Lei 9.394/96, os cursos 

sequenciais são considerados de nível superior, sendo inevitável o 

reconhecimento de que os requisitos para o ingresso no cargo pretendido 

pelo agravado foram cumpridos. 2. Não se divisa, nas razões deste 

regimental, argumentos aptos a modificar o decisum agravado, razão pela 

qual deve ser mantido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 1270874/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 

19/05/2011, DJe 09/06/2011) À par disso, é evidente o indicio de 

ilegalidade e, até mesmo inconstitucionalidade da exigência administrativa 

para a investidura no cargo para o qual a Impetrante foi aprovada e 

convocada a tomar posse (Id.27688172 pág.258), sendo certo que 

extrapola os ditames da Lei de Diretrizes Básicas, afrontando, assim, o 

inciso I do artigo 37 da Constituição Federal. Neste sentido, os seguintes 

julgados do Supremo Tribunal Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVA 

OBJETIVA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL, 

SEM RESPALDO EM LEI. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. ARTS. 2º e 5º, 

CAPUT, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

ART. 37, I e II, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. LEI 

ESTADUAL 13.729/2006. ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. DISSOCIAÇÃO 

ENTRE NORMAS E FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (ARE 738131 AgR, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013) 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA 

ESPECÍFICA PREVISTA APENAS EM EDITAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que é necessário lei 

formal para exigência específica para aprovação em concurso público. 2. 

Existência de fundamento inatacado suficiente, per se, para a manutenção 

da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. Precedentes 3. 

Agravo regimental improvido. (AI 704142 AgR, Relator(a): Min. ELLEN 

GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-200 DIVULG 

21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-07 PP-01363) Policial 

Militar do Distrito Federal: concurso público: limite de idade: restrição não 

prevista em lei ordinária (L. 7.289/84), não cabendo ao edital limitar o que a 

lei não restringiu: precedentes. (RE 327784 AgR, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/12/2004, DJ 

18-02-2005 PP-00026 EMENT VOL-02180-05 PP-01139) Nesta linha de 

raciocínio, depreende-se, pois, que a candidata aprovada no concurso e 

convocada à nomeação, ao apresentar o certificado de conclusão de 

curso de graduação devidamente registrados no MEC, a fim de que seja 

atendido o requisito de apresentação do diploma de graduação, tendo 

reconhecido liminarmente o direito líquido e certo à sua posse no cargo de 

Professor de Ensino Fundamental. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 7º, III da Lei nº12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR para o fim de 

GARANTIR à Impetrante VERANILCE BRAGA SILVA o direito ver 

preenchido o requisito documental de comprovação da habilitação técnica 

exigida para a investidura no cargo público de Professora do Ensino 

Fundamental, previsto no Edital nº002/PMC/SME/2019 (Diploma Oficial de 

Graduação), com a apresentação da CERTIDÃO/DECLARAÇÃO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR anexada ao Id.27687615, até que 

seja emitido o diploma oficial ou até ao final do julgamento do writ. 

NOTIFIQUEM-SE as Autoridades apontada como Coatoras para que, no 

prazo de 10 dias, apresentem suas informações, nos termos do art. 7º, 

inciso I, da Lei nº 12.016/09. Para este fim, servirá o presente, por cópia 

digitada, como mandado. CIENTIFIQUEM-SE os Órgãos de Representação 

Judicial das Autoridades Coatoras, enviando-lhes cópia da inicial e 

documentos, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. Para este 

fim, servirá o presente, por cópia digitada, como ofício. Com a juntada das 

informações, abra-se VISTA ao Ministério Público para que, caso queira, 

oferte parecer (prazo de dez dias, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário do Recesso Forense, 

servindo a presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Cuiabá, 20 de dezembro de 2019 YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito PLANTONISTA (Portaria nº.1420/2019 – PRES)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061510-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 19:20 horas Processo n. 

1061510-27.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC... 

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO propôs a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA em desfavor de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Argumenta ser idosa, ser 

portadora de câncer de estômago E:III, em quimioterapia paliativa, 

fisioterapia motora e assistência nutricional contínua, 24 horas, por sonda 

jejunostomia em bomba de infusão contínua. Que é beneficiária de plano 

de saúde junto à requerida, porém, por diversas vezes este tem lhe 

negado a fornecer o serviço de “homecare”, sem fundamento. Muito 

embora tenha enviado os documentos necessários, com os pedidos e 

indicações de atendimento domiciliar, continua a ser negado. Assim, 

requer a concessão de tutela abtecipada para determinar à requerida que 

seja obrigada a custear a continuidade do tratamento da requerente em 

sua residência (internação domiciliar), fornecendo o homecare nos termos 

da prescrição médica, no prazo de 24 horas, pelo prazo de 01 ano, sob 

pena de multa diária. Requer os benefícios da justiça gratuita e a 

prioridade na tramitação processual por se tratar de idoso. É em suma o 

que diz a requerente. É o Relatório. Fundamento e Decido. Diante da 

antecipação de tutela requerida, com esteio nos pressupostos do artigo 

300 do CPC, passo ao exame da matéria. Constitui requisito básico e 

fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia 

verificação de efetiva probabilidade de existência do direito pretendido, ou, 

na expressão legal, que o julgador se convença da verossimilhança da 

alegação (art. 300 do CPC). No caso vertente, da análise dos fundamentos 

expostos pelo requerente, entendo que estão presentes os requisitos 

autorizadores, dentre eles a fumaça do bom direito em suas alegações. À 

vista, portanto, dos fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho 

como verossímeis, bem ainda dos documentos que a instruem, restando 

assim demonstrado o “fumus boni iuris” na espécie. A antecipação da 

tutela pretendida deve ser deferida. Diante dos argumentos expendidos, 

constata-se a verossimilhança das alegações da parte autora quanto ao 

seu quadro de saúde, bem como pelas prescrições médicas. Vejo que a 

medida perseguida tem em mira assegurar à requerente assistência à 

saúde, não como favor, mas em decorrência de contrato firmado pelas 

partes. Encontra-se também visível no presente caso, o perigo de dano 

irreparável, pois uma vez não tomada às providências necessárias, 

conforme recomendação médica. A demora na prestação jurisdicional 

poderá comprometer a vida e a saúde da parte requerente que apresenta 

quadro grave, necessitando de atendimento imediato. Dessa forma, 

incumbe à requerida proporcionar todos os meios necessários visando 

proteger a saúde do indivíduo, notadamente como no caso presente em 
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que há risco de grave lesão e até morte. DETERMINO que seja 

providenciada imediatamente o fornecimento do serviço “homecare” à 

requerente. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino à requerida que, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, custeie a continuidade do 

tratamento da requerente em sua residência (internação domiciliar), 

fornecendo o “homecare” nos termos da prescrição médica, pelo prazo de 

01 ano. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme requerido pela Parte Autora. Cumpra-se, com urgência, pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. Em virtude da urgência que o caso requer 

determino que a cópia da presente decisão sirva como mandado de 

intimação e citação, com as advertências legais, facultando o benefício do 

artigo 212 parágrafo 2º do CPC, encaminhando cópia deste ao Oficial de 

Justiça Plantonista para seu regular cumprimento. Após, proceda-se à 

distribuição da ação à Vara de Feitos Gerais competente e, em seguida, 

cite-se a requerida, para apresentar a defesa no prazo legal. Procedendo 

ainda, a respectiva Secretaria, à anotação de prioridade de tramitação, 

consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Cumpra-se imediatamente. 

A/Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo de Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061517-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON SANTANA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 20:30 horas Processo n. 

1061517-19.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 

Tendo em vista estar dirigida esta ação ao Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT, proceda-se à imediata redistribuição destes autos ao 

mencionado e Competente Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo de 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061490-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BENEDITO PIRES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYRIANE PAULA MENDES DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 21:45 horas Processo n. 

1061490-36.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 

Pelo constante dos autos, do ofício da DEDDICA, do Boletim de Ocorrência 

e da manifestação do Promotor de Justiça junto ao ID 27694101, DEFIRO A 

MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO da Sra. Dayriane Paula Mendes 

da Rocha, sendo obrigatório que esta mantenha uma distância mínima de 

1.000 (mil) metros em relação às adolescentes Daynna Fernanda Mendes 

da Rocha e Anne Karolinne Mendes da Rocha, proíbo a mesma de realizar 

qualquer contato físico ou por intermédio de telefone ou redes sociais, 

assim como, qualquer espécie de visita às adolescentes, sob pena de, na 

hipótese de descumprimento da ordem judicial, ser incurso no crime de 

desobediência (artigo 330 c/c 359, ambos do CP c/c artigo 236 do ECA), 

nos termos do artigo 130 do ECA, no sentido de assegurar a integridade 

física, moral e psicológica das referidas adolescentes, bem como advirto a 

Sra. Dayriane Paula Mendes da Rocha que, em caso de descumprimento 

da medida protetiva de afastamento, além da possibilidade em incidir em 

crime de desobediência, será fixada multa diária. Cumpra-se, com 

urgência, pelo Oficial de Justiça Plantonista. Em virtude da urgência que o 

caso requer determino que a cópia da presente decisão sirva como 

mandado de intimação e citação, com as advertências legais, facultando o 

benefício do artigo 212 parágrafo 2º do CPC, encaminhando cópia deste 

ao Oficial de Justiça Plantonista para seu regular cumprimento. Após, 

proceda-se à distribuição da ação à Vara competente. Cumpra-se 

imediatamente. A/Cuiabá, 20 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061550-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 14:40 e 16:40 horas 

Processo n. 1061520-09.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

VISTOS E ETC... ANTONIO RIBEIRO DE MORAES, ERASMO NASCIMENTO 

MARQUES, EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO E EDSON LEITE DA SILVA 

propôs a presente AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA E DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE 

em desfavor de RICARDO ALMEIDA GIL, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, E JOSÉ KLÉBER DUARTE SANTOS, VICE PRESIDENTE DA 

ABSMT. Argumentam os requerentes que ocorreram diversas 

irregularidades quando do processo de eleição do presidente da 

Associação – Hospital Militar. Aduzem que tais irregularidades ocorreram 

tanto na formação da Comissão Eleitoral, quanto nas análises das 

Impugnações às Chapas inscritas. Que, sem discussão ou deliberação, 

foram impostos os membros que compuseram a Comissão Eleitoral, bem 

como as Normas Eleitorais, excluindo ainda a opção de recurso das 

decisões da Comissão. Após o registro das chapas, foi apresentada 

apenas 01 impugnação contra a Chapa 1, a qual foi julgada improcedente. 

E contra a Chapa 6 foram apresentadas 04 impugnações, 02 julgadas 

improcedentes e uma delas, do candidato José Kléber, foi julgada 

procedente, e este apresentou as substituições dos três candidatos 

impugnados. Porém, novamente impugnado o registro do novo candidato a 

Diretor Presidente, Antônio Ribeiro de Moraes, sob a alegação de que este 

não reside em Cuiabá e sim em Alta Floresta/MT. Que mesmo 

comprovando residência do requerente na Capital, esta Impugnação foi 

procedente. Relatam acerca da proibição de participarem da eleição 

realizada em 06/10/2019, e de não ter sido realizada a eleição por 

aclamação diante da existência de “chapa única”. E mesmo assim, que 

tiveram a maioria dos votos, 80, e a chapa 1 teve 69. Ainda, mencionam 

diversos acontecimentos acerca da direção do Hospital pelo atual 

presidente, da amizade e relação pessoal entre todos os envolvidos da 

atual gestão, da Chapa 1 e, inclusive, de seus procuradores. Diversos 

documentos acompanham a presente ação. Este é tão somente um 

resumo da extensa peça inicial. Ao final, pretendem os requerentes, em 

sede de tutela de urgência, a suspensão da decisão da comissão eleitoral 

que julgou procedente a impugnação contra os requerentes Edson Leite 

da Silva, Edney Gonçalo de Araújo e Erasmo Nascimento Marques, e, de 

consequência, a suspensão da posse dos requeridos designada para 

07/01/2020, com a posse dos requerentes desta ação nos cargos para os 

quais foram eleitos, no primeiro dia útil do ano (03/01/2020). Caso seja 

somente suspendida a posse do requerido José Kleber, sem a posse do 

requerente Edson Leite, aduziram trazer benefícios indevidos aos 
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requeridos. É em suma o que diz o requerente. É o Relatório. Fundamento 

e Decido. Diante da antecipação de tutela requerida, com esteio nos 

pressupostos do artigo 300 do CPC, passo ao exame da matéria. Constitui 

requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada 

uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência do direito 

pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). No caso vertente, da 

análise dos fundamentos expostos pelo requerente, entendo que estão 

presentes os requisitos autorizadores, dentre eles a fumaça do bom 

direito em suas alegações. À vista, portanto, dos fundamentos vertidos na 

preambular, os quais tenho como verossímeis, bem ainda dos documentos 

que a instruem, restando assim demonstrado o “fumus boni iuris” na 

espécie. A antecipação da tutela pretendida deve ser deferida, entretanto, 

em parte. Diante dos argumentos expendidos, constata-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, em vista de se aplicar às 

partes a forma menos gravosa, que tais irregularidades no processo de 

votação, eleição, constituição da comissão eleitoral, normas eleitorais e 

demais, podem causar nulidades da própria eleição. Vejo que a medida 

perseguida tem em mira assegurar aos requerentes o acesso à discussão 

de fatos que alegaram ser declarados imutáveis pelos requeridos. 

Encontra-se também visível no presente caso o perigo de dano 

irreparável, se não tomada às providências necessárias. Assim, tenho 

que devem ser suspensos os efeitos da Procedência da Impugnação da 

Chapa 6, quanto aos componentes iniciais. Quantos aos demais temas 

arguidos pelos requerentes, inclusive quanto à posse do vencedor ou do 

perdedor, tenho que merece dilação probatória, não havendo como ser 

concedido em sede de liminar. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da 

Procedência da Impugnação da Chapa 6 e suspendo a posse de 

quaisquer candidatos, até que se resolva o mérito desta demanda. 

Cumpra-se, com urgência, pelo Oficial de Justiça Plantonista. Em virtude da 

urgência que o caso requer determino que a cópia da presente decisão 

sirva como mandado de intimação e citação, com as advertências legais, 

facultando o benefício do artigo 212 parágrafo 2º do CPC, encaminhando 

cópia deste ao Oficial de Justiça Plantonista para seu regular cumprimento. 

Após, proceda-se à distribuição da ação à Vara de Feitos Gerais 

competente e, em seguida, citem-se os requeridos, para apresentar a 

defesa no prazo legal. Cumpra-se imediatamente. A/Cuiabá, 21 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061560-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS PENAFORT CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 17:43 horas Processo n. 

1061560-53.2019.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 1. 

A inicial não traduz a urgência almejada pela requerente, de modo que não 

possa aguardar a retomada do expediente em 07.01.2020, às 12h, não 

configurando nenhuma das hipóteses prevista na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (Capítulo I, Seção 7, item 8). 2. Sendo assim, deixo de apreciar o 

pedido e determino que os autos sejam distribuídos a vara cível 

competente às 12:01 horas, de segunda-feira (07/01/2020). 3. Intime-se e 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo de 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061566-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDINO TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061566-60.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VERALDINO TEODORO DE SOUZA RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposto por VERALDINO TEODORO DE SOUZA, 

em desfavor de ÁGUAS CUIABA S/A, ambos devidamente qualificados na 

inicial, consoante os termos ali explicitados. Em suma, afirma o requerente 

em 2017 ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face da 

requerida, com o fito de coibir as cobranças que alega estarem sendo 

efetuadas de maneira ilegal, pois já foram desconstituídas através da ação 

de n. 8078785-58.2017.811.0001. Assegura que a requerida suspendeu o 

fornecimento de água do requerente ilegalmente, pois está cobrando 

novamente os débitos declarados inexistentes nos autos suso 

mencionados. Com a inicial acostou documentos nos ids. n. 27699200 a 

27699202. É o que merecia relato. Fundamento e decido. Como se sabe, 

os requisitos para obtenção de tutela antecipada são rígidos, consoante 

disposição contida no art. 300, caput, do CPC/2015, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. As decisões dos nossos Tribunais são 

unânimes neste sentido: Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não 

mais se admite qualquer discussão. A simples demora na solução da 

demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como 

caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas. (STJ – 1a. 

Turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram 

provimento). Diante disto, nesta primeira análise, NÃO vejo como deferir a 

tutela buscada pelo demandante, tendo em conta a ausência da fumaça do 

bom direito. Explico, na fatura juntada no corpo da petição inicial (pág. 13 

do PDF) consta a existência dos débitos referentes aos meses de maio a 

novembro de 2017, e como se observa no decisum colacionado no id. 

27699202, tais débitos foram desconstituídos quando do julgamento da 

ação de n. 8078785-58.2017.811.0001. Ademais, este Juízo verificou junto 

ao sistema Projudi, nos autos sobreditos o autor requereu cumprimento de 

sentença alegando novo corte; entretanto, a requerida em petição 

protocolada em 29/08/2019, informou que o novo corte se refere às 

faturas do ano de 2019 que não foram pagas. Verificou-se ainda que na 

decisão de 26/11/2019, foi determinada a intimação da requerida para 

emitir novas faturas referentes ao período discutido naqueles autos. De 

fato, na fatura juntada na exordial (fl.14 do PDF), constam os débitos dos 

meses de abril a outubro de 2019, os quais o próprio autor reconhece que 

estão corretos. Ora, diante das razões apresentadas, melhor direito não 

assiste ao autor neste momento; inicialmente porque alega que o corte se 

deu em razão das faturas já desconstituídas em 2017, mas ao que parece 

o corte se deu em razão das faturas que não foram adimplidas durante o 

ano de 2019. Por fim, ressalto que a discussão referente às faturas do 

ano de 2017 já estão sendo realizada nos próprios autos 

(8078785-58.2017.811.0001), e o argumento da parte autora de que “de 

uma hora para outra a requerida reemitiu as faturas já tidas como ilegais e 

diante do seu não pagamento efetuou o corte imotivadamente” se deu em 

cumprimento à decisão proferida naqueles autos e já relatada aqui 

anteriormente. Por fim, embora o requerente tenha alegado que depositou 

em juízo o valor referente às faturas de 2019, não juntou qualquer 

comprovante para subsidiar suas afirmações. Destarte, postergo a análise 

da liminar e DETERMINO que a parte autora a emende a inicial, juntando 

aos autos o comprovante de pagamento das faturas referentes ao ano de 

2019, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da medida pleiteada. Decorrido o 

termo, certifique-se e volvam-me os autos imediatamente conclusos. Do 

contrário, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intime-se. Às providências. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 
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Direito - Plantonista

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1062047-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE WILTON RODRIGUES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de 

Medicamento Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização 

por Danos Morais” proposta por GEORGE WILTON RODRIGUES PIMENTEL, 

qualificado nos autos, em desfavor da UNIMED CUIABÁ, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em síntese, 

ordem judicial que garanta ao autor a imediata autorização do plano de 

saúde para tratamento por meio do medicamento “Temozolimida” 

associado à Radioterapia, prescrito como necessário à sua saúde. O 

requerente narra que há anos vem tratando de “Astrocitoma Cerebelar”, 

tendo, inclusive, se submetido a procedimento cirúrgico, porém com 

recidiva da doença, conforme exames clínicos comprobatórios da 

evolução progressiva da patologia. Em razão disso, afirma ter recebido 

indicação médica de tratamento por meio de administração oral do 

medicamento Termozolomida acrescido de radioterapia no crânio, com 

início em dezembro deste ano, o que foi negado pelo plano, ao argumento 

de que não consta no rol de diretrizes estabelecidas pela ANS. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida seja 

compelida a fornecer, no prazo de 24 horas, a medicação, para uso diário 

e contínuo até a progressão ou toxicidade, sob pena de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pede, ainda, a inversão do ônus da prova. É a 

síntese. Decido. Inicialmente, sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, impõe-se observar que a relação contratual em exame se sujeita à 

legislação consumerista, vez que envolve plano de saúde, em nítida 

relação de consumo, conforme rege os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, 

sendo perfeitamente possível tal distribuição do onus probandi. 

Confere-se esse entendimento no seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor.” (TJMT Ap 35797/2017 – Sexta Câmara Cível, Rel. Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 3.5.2017, p. no DJE 5.5.2017). No 

mesmo rumo, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação de fatos, pode o 

juízo, inclusive em decisão inicial, inverter o ônus da prova, conforme já 

entendeu o Superior Tribunal de Justiça in verbis: “É possível ao 

Magistrado deferir a inversão do ônus da prova no momento da dilação 

probatória, não sendo necessário aguardar o oferecimento da prova e a 

sua valoração, uma vez presentes os requisitos do art. 6º, III, do CDC”. 

Assim, considerando a hipossuficiência da parte autora e, de outro lado, 

as condições da requerida de demonstrar os motivos da negativa da 

autorização do tratamento de saúde e considerando a verossimilhança 

das alegações descritas na inicial, estampada nos documentos que a 

acompanham, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, § 1º, do CDC, 

defiro o pedido formulado pelo autor, determinando a inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de antecipação da tutela de urgência, impõe-se 

ponderar que, conforme prevê o artigo 300 e seus parágrafos do Código 

de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o 

autor instrui a inicial com documentos comprobatórios de seu quadro 

clínico e da necessidade do uso do medicamento pleiteado, em especial a 

solicitação médica Id n. 27735653, assim como da relação de negócio 

existente entre ele e a requerida, segundo atesta o próprio parecer da 

operadora do plano, no qual ela nega a solicitação porque “muito embora o 

tratamento denominado de TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA 

TRATAMENTO DO CÂNCER, esteja contemplada no ROL da ANS, o 

medicamento denominado de TEMOZOLOMIDA, não se encontra dentro da 

Tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos 

de saúde (DUT), razão pela qual fora negado” (sic), em resumo, por não 

estar previsto na ANS[1]. No Id n. 27735188 o Doutor Lisandro Ferreira 

Lopes – CRM-SP afirma, em nota, que “(...) O silenciamento epigenético do 

gene MGMT por metilação foi associado à maior sobrevida global e melhor 

resposta ao tratamento com radioterapia combinada com os 

quimioterápicos alquilantes carmustina (BCNU) ou temozolomide” (sic), não 

havendo, portanto, dúvida, quanto à pertinência do pedido, bem como da 

urgência que o caso requer, dada a própria natureza da enfermidade. 

Ressalte-se que o direito à saúde está preconizado no art. 196 da 

Constituição Federal, que assim dispõe "A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação", 

nisso residindo, portanto, a plausibilidade do direito invocado (art. 196, 

CF), assim como no contrato firmado entre as partes. Portanto, é certo que 

a requerida não pode negar o tratamento da autora simplesmente porque 

não está previsto na ANS. Aliás, esse é o entendimento pacificado no STJ 

“in verbis”: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a 

negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou 

material considerado essencial para sua realização de acordo com o 

proposto pelo médico”. [2] Ademais disto, há que se ponderar que o rol da 

Agência Nacional de Saúde não é taxativo, na realidade ele apenas 

enumera os procedimentos mínimos que devem ser disponibilizados ao 

consumidor, tanto é verdade que se renova periodicamente[3]. Assim, à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que no contrato de plano 

de saúde exista cláusula restritiva, ela deve ser considerada abusiva, o 

que faz concluir que, de qualquer foram, não se justifica a negativa da ré. 

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido, inclusive, que mesmo 

havendo cláusulas limitativas dos direitos do beneficiário, diga-se: desde 

que devidamente destacadas, o plano não pode negar tratamento 

necessário ao bom desempenho da recuperação do paciente, segundo se 

lê do aresto a baixo transcrito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE 

DO RECLAMO PARA, DE PLANO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O aresto hostilizado está em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é indevida 

a recusa pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do 

tratamento médico do beneficiário, ainda que admitida a possibilidade de 

previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que 

escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão).(...) 3. 

Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1417488/PR – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 11.4.2019, p. DJe 16.4.2019) destaquei 

Confere-se, ainda, no julgado a seguir situação semelhante a que ora se 

analisa “mutatis mutandis”: “Seguro saúde. Ação de Obrigação de fazer 

c.c indenização pro danos morais e materiais. Autor portador de quadro 

de pleurite de repetição. Negativa do plano de saúde em custear o exame 

de “análise molecular de DNA para Painel de genes oncológicos”. 

Inadmissibilidade. Prescrição médica. Presença dos requisitos do art. 300 

e seguintes do CPC/2015. Prevalência, ao menos em princípio, da 

indicação médica para a realização do exame. Incidência das Súmulas nº 

96 e 102 desta Corte. Tutela concedida para obrigar a ré a custear o 

exame. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP – AI 

2140120-06.2016.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Alexandre Marcondes, p. 8.6.2017) Nesse passo, por todo o arrazoado 

acima, sendo indene de dúvida a necessidade do autor de valer-se da 

medicação negada pelo plano de saúde, em razão até mesmo da idade 

que possui, por ser jovem e haver expectativa de prolongar a vida, sendo 

patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a 

antecipação da tutela é medida que se impõe. Diante do exposto, 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC, defiro o pedido de 

antecipação de tutela, determinando que a ré forneça o medicamento 

descrito na inicial, sob pena de imposição de multa no valor de R$ 100,00 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 26 de 3769



(cem reais), até o valor do medicamento. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada pelo juízo competente (art. 334, 

CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que 

deverão comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e 

que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no 

prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, 

a manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

i n t i m e m - s e .  [ 1 ] 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Ar

ea_do_consumidor/rol/b_rol_2016_110.pdf [2] (AgInt no AREsp 

1181628/SP – Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 6.3.2018, 

p .  D J e  9 . 3 . 2 0 1 8 )  [ 3 ] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consu

midor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/o-que-e-o-rol-de-procedim

entos-e-evento-em-saude

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061905-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Consistente em Obrigação de cumprir liminar já 

deferida, c/c obrigação fazer” proposta por DIOGO DE ARAÚJO E SILVA, 

qualificado nos autos, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual 

alega o autor que no dia 16.8.2019 realizou uma ressonância magnética de 

abdômen superior e pelve, constatando a existência de múltiplas lesões 

ósseas esparsas de forma difusa pela medular do esqueleto axial e 

apendicular sugestivos de processo infiltrativo neoplástico, sendo, por 

isso, encaminhado a um médico infectologista em 9.9.2019, onde foi 

diagnosticado com infecção do vírus HIS (CD4:154 células/UL e carga 

viral: 930.691 cópias/Ml, Log 5,97, apresentando ganglionar axilar direita. 

Esclarece que no dia 18.9.2019 encontrava-se com taquicardíaco e febril, 

chamado código vermelho, tendo, por isso, iniciados cuidados clínicos 

como hidratação e antibioticoterapia, conforme incluso documento médico, 

necessitando, assim, de urgente internação hospitalar para suporte 

clínico, tratamento empírico infeccioso de amplo espectro, exames de 

estadiamento, incluindo coleta de líquor e PET/CT e imediata quimioterapia. 

Contudo, afirma que ao requerer autorização para a internação e 

tratamento de quimioterapia, a ré se negou em autorizar o tratamento com 

o argumento de que o plano de saúde está em carência, tendo, por isso, 

proposta ação perante o Juizado Especial Cível em 18.9.2019, na qual foi 

deferida a liminar pretendida, determinando à ré que autorizasse a sua 

internação no hospital onde já se encontrava internado, fixando a multa 

diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da 

ordem judicial. Argumenta que até a presente data tenta-se, em vão, 

cumprir a liminar, mesmo sendo majorada a multa para R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sendo o processo sido posterior redistribuído à 3ª Vara Cível 

por incompetência daquele juizado. Sustenta que tinha agendado a 

continuidade do tratamento quimioterápico no Hospital Sírio Libanês no dia 

13.12.2019, com previsão de mais duas ou três sessões até o final de 

janeiro de 2020, mas não foi possível, diante da recusa da ré em pagar as 

despesas correspondentes, interrompendo, assim, o tratamento, e 

piorando seu quadro de saúde, sendo, por isso, internado provisoriamente 

no Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá-MT, para 

reinício da quimioterapia. Requer, a título de tutela provisória de urgência, 

seja determinada à ré que autorize sua internação e o tratamento de 

quimioterapia no Hospital Santa Rosa, sob pena de multa diária de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e, no caso de descumprimento, sejam 

bloqueados valores ou, então, determinada a prisão dos diretores da 

Unimed. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. De acordo 

com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência 

poderá ser concedida quanto houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em análise, o autor demonstrou através dos 

documentos que acompanham a inicial que é beneficiário da UNIMED, 

portador da Carteira n. 00560114422000029, válida até 30.8.2021 (Id 

27724634), e acometido de doença grave, assim se inferindo dos exames 

de ressonância magnética, ultrassom e biópsia, conclusivos no 

diagnóstico de Linfoma de Burkitt (alto grau), além de relatórios 

recomendando urgência na internação e tratamento quimioterápico. 

Também resta demonstrado que, mesmo obtendo liminar no processo 

proposto perante o juizado especial da Comarca de Cuiabá-MT, para que 

fosse internado no Hospital Sírio Libanez para tratamento de quimioterapia, 

a ordem judicial não foi cumprida, o que interrompeu o tratamento e 

fazendo com que o autor retornasse para Cuiabá, encontrando-se no 

Pronto Atendimento do Hospital Santa Rosa, aguardando o reinício do 

tratamento, que só não ocorreu por conta da recusa da autorização do 

tratamento, segundo afirma o laudo médico do Id 27733115. O documento 

anexado na página 80, emitido pela Dra. Paloma Borges dos Santos Valk 

(CRM MT 5725), afirma que: “O paciente Diogo de Araújo e Silva possui o 

diagnóstico de Linfoma de Burkitt (CID 10:C83.5) + Sida, está em 

tratamento quimioterápico com R-DA-EPOCH desde 29/09/19, terminado 5 

ciclo em 20/12/19. Possui programação de 6 ciclos de quimioterapia, 

conforme protocolo de Dunleavy em execução, sendo próximo ciclo 

programado para 06/01/2020.” Vê-se, do exposto, ser grave o quadro de 

saúde do autor, bem como a urgente necessidade de dar continuidade ao 

tratamento quimioterápico, sob pena de maior agravamento do seu quadro 

de saúde, residindo, nisso, a probabilidade do direito e do perigo da 

demora de uma decisão tardia. Também não se visualiza perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso os fatos 

sejam revertidos ao final da demanda, nada impede que a ré seja 

reembolsada das despesas tidas com o tratamento. Em face do exposto, 

defiro a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar à ré que 

autorize imediatamente o tratamento do autor com o reinício da 

quimioterapia nos moldes recomendados pelos médicos, no Hospital Santa 

Rosa, em Cuiabá-MT, onde já se encontra no Pronto Atendimento, sob 

pena de multa diária que ora fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), limitada a 

15 (quinze) dias, sem prejuízo de serem tomadas outras providências 

necessárias ao cumprimento da determinação judicial. Cumprida a liminar, 

cite-se a ré para, querendo, contestar o pleito no prazo legal. Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062173-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de 

Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência” intentada por 
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CHERILYN KARINE FRITSCHE, qualificada nos autos, em face de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, por meio da qual alega a autora que é cliente da empresa ré, 

serviço por assinatura e, nessa condição, sempre honrou e honra suas 

obrigações contratuais, conforme inclusas faturas pagas dos meses de 

agosto a dezembro do ano em curso. Contudo, esclarece que em 

20.11.2019, ao tentar acessar os canais da TV por assinatura, se 

surpreendeu com a mensagem de “PROCURANDO SINAL”, o que a levou a 

contatar a ré através de seu Call Center, solicitando a resolução do 

impasse, quando foi informada de que deveria aguardar por um período de 

2 (duas) horas para conferir se o sinal foi restabelecido. Diz que o sinal 

não foi restabelecido e, por isso, entrou novamente em contato com a 

empresa ré, obtendo a informação de que haveria a necessidade de uma 

visita técnica, que foi agendada para o dia 23.11.2019, das 12 às 18h, 

mas o técnico não compareceu, tendo, por isso, sido reagendada outra 

data para o dia 25.11.2019. Contudo, afirma que o assistente técnico 

novamente não compareceu, permanecendo, assim, sem o serviço 

contratado há mais de 30 (trinta) dias, dada a suspensão indevida do sinal 

de TV por assinatura. Requer, por isso, a título de tutela provisória de 

urgência, seja determinado à empresa ré que restabeleça o sinal da TV 

por assinatura no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária. Segundo prevê o art. 242, VI, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria – CNGC: “Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: 

(...) VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser 

realizada no horário normal de expediente no caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (...).” No 

caso em tela, não restou demonstrado que a apreciação do pleito em 

horário normal de expediente resultará em risco de grave prejuízo ou de 

difícil reparação à autora que justifique pronunciamento judicial em regime 

de plantão, cumprindo salientar que, conforme exposto na peça primeira, a 

ausência de sinal de TV por assinatura já vem ocorrendo desde novembro 

de 2019. Assim, restando claro não ser o caso de matéria a ser apreciada 

em regime de plantão, determino a natural distribuição do pleito após o 

término do plantão judiciário. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062133-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA 

DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MIRANDA MAIA OAB - SP372207 (ADVOGADO(A))

BRUNO CAMPOS CHRISTO TEIXEIRA OAB - SP352106 (ADVOGADO(A))

LETICIA DIAS DE MELO FERREIRA OAB - SP339713 (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIS ALMEIDA DOS ANJOS OAB - SP354374 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Face ao teor da certidão emitida pela Sra. Gestora Judiciária de 

que inexiste ferramenta de redistribuição de processos de 1ª instância 

para 2ª instância (Id. 27742607), determino seja intimada a parte 

impetrante para distribuir o mandado de segurança diretamente no Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que foi decidido 

por este juízo (Id. 27744342). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062180-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO (IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1062180-65.2019.8.11.0041 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Plastibras Indústria e Comércio Ltda Impetrados: Agentes de 

Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, Superintendente de 

Programas de Incentivo e Secretário-Adjunto de Investimento e 

Agronegócio Visto. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado qualificada nos autos, em face de ato praticado 

pelos AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS, integrantes das unidades geridas pelo COORDENADOR DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), 

pela COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), pela 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo 

SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (“SARP”), lotados na 

Secretaria de Estado de Fazenda e, cumulativamente, pelo 

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO e pelo 

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO, por meio do 

qual se alega, em síntese, que a impetrante atua no setor industrial, 

dedicando-se à reciclagem de embalagens plásticas, industrialização e 

comercialização de resinas e dutos corrugados, cujas operações de 

venda incidem o ICMS, e usufrui dos benefícios fiscais concedidos no 

módulo atual do PRODEIC. A impetrante argumenta que, em razão de 

inúmeros benefícios fiscais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal 

em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 

da Constituição Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar 

n. 160/2017, permitindo a deliberação sobre a remissão dos créditos 

tributários, constituídos ou não, decorrentes das referidas isenções, dos 

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, bem como dispôs 

sobre a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios 

fiscais ou financeiro-fiscais nos Decretos n. 1.420/2018 e n. 1.767/2018. 

Diz que, no entanto, a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao deliberar 

sobre a permissão concedida pela LC 160/2017, criou restrição de acesso 

ao “perdão legal” dos “benefícios fiscais criados ilegalmente” pelo próprio 

Estado de Mato Grosso aos contribuintes que desistissem de demandas 

judiciais e administrativas que a eles de refiram que tratem de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do programa ou de condição normativa (art. 4º). Sustenta 

que, não bastasse a inconstitucionalidade por violação do acesso à justiça 

e à igualdade de condições, o Governador do Estado editou os Decretos 

274/2019, que regulamenta a fruição da remissão e da anistia de que 

tratam os artigos 3º a 6º da LC 631/2019; 273/2019, que introduziu 

alterações no Regulamento do ICMS/MT e o 319/2019, todos inovando 

condições criadas pela LC 631/2019. Afirma sofrer justo receio de ter 

indeferida a remissão e anistia pleiteada e a adesão/migração aos novos 

benefícios fiscais ou de ser compelida a desistir de suas demandas 

judiciais e processos administrativos até o próximo dia 31.12.2019, 

conforme Decreto 332/2019, para que possa, legitimamente, optar e aderir 

ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem 

a mesma atividade econômica, conforme obriga o Termo de Remissão e 

Anistia de Benefício preenchido automática e coercitivamente no 

procedimento eletrônico disponibilizado no site da Secretaria de Estado de 

Fazenda e assinado eletronicamente. Argumenta a inconstitucionalidade e 

ilegalidade da exigência por violar o direito de acesso à justiça e o princípio 
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da legalidade tributária e diz que a não adesão tempestiva ao novo regime 

sujeitará a impetrante ao recolhimento do ICMS ao longo de 2020 sem 

qualquer incentivo, colocando-a em desigualdade de condições 

comerciais. Também invoca a inconstitucionalidade e inconvencionalidade 

do art. 4 da LC 631/2019 por violação ao art. 1º, IV, art. 5º, XXXV, ao art. 

150, II, ao art. 170, IV, da CF e ao art. 8, item 1, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos; assim como a inconstitucionalidade e ilegalidade 

do art. 2º do Decreto 274/2019, dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 

2.212/2014, com redação dada pelos decretos 273 e 319/2019 por 

violação ao art. 84, IV, da CF e art. 66, III, da Constituição Estadual. Fala em 

usurpação da competência normativa exclusiva da lei pelos atos infra 

legais e assevera que não podem ser observados pelas autoridades 

coatoras a previsão do art. 2º do Decreto 273/2019 e dos artigos 14-B e 

14-C do Decreto 2.212/2014, daí a impetração do mandado de segurança 

para que elas se abstenham de analisar os pedidos de remissão e anistia 

e adesão/migração aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC 

631/2019. Junta documentos. É o relatório. Decido. À luz do disposto no 

art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar se se encontram 

presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da concessão 

liminar da segurança buscada na ação, consistentes no fundamento 

relevante e no risco de ineficácia da medida se esta for deferida apenas 

ao final. Extrai-se da documentação acostada à petição inicial tratar-se 

aqui de empresa a quem se concedeu benefício fiscal nos termos do 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). Também prevê o art. 4º da referida lei 

complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam, nos autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a impetrante se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial da impetrante como contribuinte, pois cria ameaça concreta a 

seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 

legalidade tributária, privando a impetrante do incentivo fiscal existente até 

então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, 

nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida 

da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e 

da livre concorrência (art. 170, IV). Também se constata nos atos 

apontados como coatores a invocada usurpação da competência 

normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e 

regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem 

demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 

conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 

26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as autoridades 

impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para cumprirem a 

decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. Determino, ainda, 

que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei federal, dando ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. No mais, cumpra-se o estabelecido nos artigos 11 e 12 

da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério Público em 10 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de dezembro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062182-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAINAGRO MT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA SEDEC MT 

(IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1062182-35.2019.8.11.0041 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Grainagro MT Ltda Impetrados: Agentes de Tributos Estaduais 

e Fiscais de Tributos Estaduais, Superintendente de Programas de 

Incentivo e Secretário-Adjunto de Investimento e Agronegócio Visto. 

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

GRAINAGRO MT LTDA, pessoa jurídica de direito privado qualificada nos 

autos, em face de ato praticado pelos AGENTES DE TRIBUTOS 
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ESTADUAIS E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS, integrantes das 

unidades geridas pelo COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), pela COORDENADORIA 

DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, INCENTIVOS FISCAIS E 

REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA (“SARP”), lotados na Secretaria de Estado de Fazenda 

e, cumulativamente, pelo SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE 

INCENTIVO e pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DE INVESTIMENTO E 

AGRONEGÓCIO, por meio do qual se alega, em síntese, que a impetrante 

atua no setor agroindustrial, dedicando-se à fabricação de óleos vegetais 

em bruto esmagamento de soja para extração de óleo degomado e farelo 

de soja, cujas operações de venda incidem o ICMS, e usufrui dos 

benefícios fiscais concedidos no módulo atual do PRODEIC. A impetrante 

argumenta que, em razão de inúmeros benefícios fiscais instituídos pelos 

Estados e pelo Distrito Federal em desacordo com o disposto na alínea “g” 

do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, o Congresso 

Nacional editou a Lei Complementar n. 160/2017, permitindo a deliberação 

sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, 

decorrentes das referidas isenções, dos incentivos e dos benefícios 

fiscais ou financeiro-fiscais, bem como dispôs sobre a reinstituição das 

respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

nos Decretos n. 1.420/2018 e n. 1.767/2018. Diz que, no entanto, a Lei 

Complementar Estadual n. 631/2019, ao deliberar sobre a permissão 

concedida pela LC 160/2017, criou restrição de acesso ao “perdão legal” 

dos “benefícios fiscais criados ilegalmente” pelo próprio Estado de Mato 

Grosso aos contribuintes que desistissem de demandas judiciais e 

administrativas que a eles de refiram que tratem de enquadramento ou de 

desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do 

programa ou de condição normativa (art. 4º). Sustenta que, não bastasse 

a inconstitucionalidade por violação do acesso à justiça e à igualdade de 

condições, o Governador do Estado editou os Decretos 274/2019, que 

regulamenta a fruição da remissão e da anistia de que tratam os artigos 3º 

a 6º da LC 631/2019; 273/2019, que introduziu alterações no Regulamento 

do ICMS/MT e o 319/2019, todos inovando condições criadas pela LC 

631/2019. Afirma sofrer justo receio de ter indeferida a remissão e anistia 

pleiteada e a adesão/migração aos novos benefícios fiscais ou de ser 

compelida a desistir de suas demandas judiciais e processos 

administrativos até o próximo dia 31.12.2019, conforme Decreto 332/2019, 

para que possa, legitimamente, optar e aderir ao novo incentivo fiscal 

concedido a todas as empresas que desenvolvem a mesma atividade 

econômica, conforme obriga o Termo de Remissão e Anistia de Benefício 

preenchido automática e coercitivamente no procedimento eletrônico 

disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Fazenda e assinado 

eletronicamente. Argumenta a inconstitucionalidade e ilegalidade da 

exigência por violar o direito de acesso à justiça e o princípio da legalidade 

tributária e diz que a não adesão tempestiva ao novo regime sujeitará a 

impetrante ao recolhimento do ICMS ao longo de 2020 sem qualquer 

incentivo, colocando-a em desigualdade de condições comerciais. 

Também invoca a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 4 da 

LC 631/2019 por violação ao art. 1º, IV, art. 5º, XXXV, ao art. 150, II, ao 

art. 170, IV, da CF e ao art. 8, item 1, da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos; assim como a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 

2º do Decreto 274/2019, dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, 

com redação dada pelos decretos 273 e 319/2019 por violação ao art. 84, 

IV, da CF e art. 66, III, da Constituição Estadual. Fala em usurpação da 

competência normativa exclusiva da lei pelos atos infra legais e assevera 

que não podem ser observados pelas autoridades coatoras a previsão do 

art. 2º do Decreto 273/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 

2.212/2014, daí a impetração do mandado de segurança para que elas se 

abstenham de analisar os pedidos de remissão e anistia e 

adesão/migração aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC 

631/2019. Junta documentos. É o relatório. Decido. À luz do disposto no 

art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar se se encontram 

presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da concessão 

liminar da segurança buscada na ação, consistentes no fundamento 

relevante e no risco de ineficácia da medida se esta for deferida apenas 

ao final. Extrai-se da documentação acostada à petição inicial tratar-se 

aqui de empresa a quem se concedeu benefício fiscal nos termos do 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). Também prevê o art. 4º da referida lei 

complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam, nos autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a impetrante se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial da impetrante como contribuinte, pois cria ameaça concreta a 

seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 

legalidade tributária, privando a impetrante do incentivo fiscal existente até 

então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, 

nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida 

da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e 

da livre concorrência (art. 170, IV). Também se constata nos atos 

apontados como coatores a invocada usurpação da competência 

normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e 

regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem 

demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 

conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 
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26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as autoridades 

impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para cumprirem a 

decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. Determino, ainda, 

que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei federal, dando ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. No mais, cumpra-se o estabelecido nos artigos 11 e 12 

da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério Público em 10 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de dezembro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062131-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Cuiabá (IMPETRADO)

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Mandado de Segurança Preventivo” impetrado por 

VERANILCE BRAGA SILVA, qualificada nos autos, contra ato do Sr. 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do Sr. PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual se objetiva, em síntese, ordem que 

garanta à autora o recebimento do certificado de conclusão do curso e da 

declaração de conclusão como comprovantes da graduação no curso de 

Pedagogia na ocasião de sua posse no cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil - TDI, pelos fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial. Alega, a impetrante, ter concluído o curso de Licenciatura 

em Pedagogia em 2017/1, pelo Instituto Educacional Shenak, credenciado 

pela FACEL (Assoc. Educ. das Igrejas Evangélicas de Deus no Estado do 

Paraná) e, que, todavia, mesmo depois de dois anos, não obteve a 

expedição do respectivo diploma, culminando no ajuizamento de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, em 

trâmite perante o 1º Juizado Especial Cível desta Comarca, cuja tutela de 

urgência foi prontamente concedida. Relata ter sido aprovada no concurso 

público realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, 

Edital 002/PMC/SME/2019, para os cargos de Professor do Ensino 

Fundamental – Pedagogia e também para o de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil – TDI, tendo cumprido todas as fases e 

exigências do certame, dependendo apenas do aludido diploma. Afirma 

que em 14.10.219 a FACEL expediu uma declaração afirmando que o 

documento estava apenas aguardando os trâmites legais, que ainda não 

foram concluídos. Pede, pois, a concessão da liminar, a fim de que no 

momento de sua posse, a parte impetrada aceite o certificado e a 

declaração descritos acima como comprovante de conclusão do curso de 

graduação de Pedagogia. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, 

de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.” Mais usualmente conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum 

in mora”, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. No caso em apreço, a impetrante, no receio de 

sofrer injusta violação de direito por parte da autoridade impetrada, almeja, 

em síntese, obter ordem judicial que lhe garanta a posse no cargo para o 

qual foi aprovada em concurso público, mediante a apresentação do 

Certificado de Conclusão do Curso e a Declaração de Conclusão da 

graduação em Pedagogia, já que há mais de 2 anos aguarda a expedição 

do diploma pela instituição de ensino. Verifica-se do edital do concurso, 

mais precisamente do item 16.11, “m”, que trata da nomeação, posse e 

lotação, a expressa exigência da apresentação do “Diploma na área de 

atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC – Ministério da 

Educação;” (sic) O item 16.14. do referido edital estabelece, ainda, que: “A 

falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a 

data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental 

tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis”, nisso residindo, portanto, o 

cabimento da medida preventiva, assegurado, ainda, pelo entendimento já 

sedimentado na jurisprudência de que a comprovação da conclusão do 

curso superior por meio de documentos que não seja o diploma permite a 

posse em concurso público, segundo se infere dos julgados abaixo 

transcritos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Revelando-se ilegal a recursa da 

documentação de candidato, por ausência de diploma de ensino superior, 

em razão de trâmites burocrático internos da instituição de ensino, 

deve-se conceder a segurança para corrigir tal arbitrariedade. 2. Tal 

exigência não pode ser óbice para que o candidato prossiga nas demais 

fases do concurso e assuma o cargo público, especialmente quando 

comprovado por outros documentos idôneos a conclusão do curso 

superior. 3. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.” 

(TJDF – 0712028-06.2018.8.07.0018 – 8ª Turma, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 

18.9.2019, p. DJE 25.9.2019) “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – POSSE EM CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EXIGÊNCIA DE 

DIPLOMA NO ATO DA POSSE – CANDIDATO QUE AINDA NÃO HAVIA 

COLADO GRAU – CURSO JÁ CONCLUÍDO – APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO – DOCUMENTO HÁBIL – MANDADO DE 

SEGURANÇA CONCEDIDO. 1. A apresentação do certificado de conclusão 

de curso superior constitui meio hábil à comprovação do nível de 

escolaridade exigido para cargo que exige bacharelado em direito; 2. A 

colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação 

do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja 

substância já está íntegra pela aprovação do aluno nas provas finais de 

conclusão do curso. Precedentes do STJ; 3. Mandado de segurança 

concedido, para assegurar a posse mediante apresentação de atestado 

de conclusão de curso, dispensando-se o diploma.” (TREMT – MS 3382 

Cuiabá-MT – Rel. Ulisses Rabaneda dos Santos, p. DEJE 9.6.2017, p. 4) 

Desta feita, considerando que a impetrante comprova, por meio de farta 

documentação, ter concluído o curso de Licenciatura em Pedagogia, 

mediante colação ocorrida em 24.6.2017, não resta dúvida quanto ao seu 

direito líquido e certo de ser empossada, mediante a apresentação da 

declaração e da certificação da conclusão do aludido curso, daí a fumaça 

do bom direito. O periculum in mora, por sua vez, reside no fato de a 

posse da candidata estar agendada para o dia 2.1 (Id. 27741943), 

podendo ser negada, com base em previsão editalícia, ocasionando, 

assim, a nomeação do próximo candidato da lista. Diante do exposto, 

configurada a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido 

liminar, com fulcro no art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a fim de 

ordenar que os impetrados recebam o certificado de conclusão do curso e 

a declaração de conclusão como comprovantes da graduação da 

impetrante no curso de Pedagogia para fins de sua posse no cargo de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI para o qual foi aprovada. 

Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da 

Lei n. 12.016/09, para, cumprir esta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 

12 da lei, ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, 

conclusos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062192-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE FIGUEIREDO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSENO DIAS OAB - MT2902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FATIMA FIGUEIREDO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Retificação de Alvará de Curatela Definitiva, no qual 
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se objetiva a retificação do alvará de curatela definitivo, uma vez que o 

alvará expedido de n. 345/2019 diverge da sentença proferida dos autos 

n. 1036156-34.2018.8.11.0041 da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca. Todavia, não se trata aqui de providência a 

ser tomada no Plantão Judiciário, segundo dispõe o art. 242, VI, da CNGC. 

Assim, determino a natural distribuição do pleito após o término do plantão 

judiciário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062187-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 10621887-57.2019.8.11.0041 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Giramundo Comércio e Transportes Ltda Impetrados: Agentes 

de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais Vistos... Cuida-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GIRAMUNDO 

COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

qualificada nos autos, em face de ato praticado pelo COORDENADOR DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), SUPERINTENDÊNCIA 

DE FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO 

DE RECEITA PÚBLICA (“SARP”), por meio do qual se alega, em síntese, 

que a impetrante atua no setor de serviços de transporte rodoviário de 

cargas, devidamente cadastrada no CNAE principal n. 49.30-2-02, e, 

portanto, sujeita ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, na forma dos regimes Estimativa por Operação Simplificada e 

Estimativa por Operação, instituídos pelos arts. 153, § 3º, c/c art. 154, § 

1º, do RICMS/MT. A impetrante alega que, em razão dos inúmeros 

benefícios fiscais instituídos pelos Estados e Distrito Federal em 

desacordo com a norma da alínea “g” do inciso XII, do § 2º, do art. 155 da 

Constituição Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n. 

160/2017 permitindo a deliberação sobre a remissão dos créditos 

tributários, constituídos ou não, decorrentes das referidas isenções dos 

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, bem como 

dispondo sobre a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais nos Decretos ns. 1.420/2018 e 

1.767/2018. Contudo, diz que a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao 

deliberar sobre a permissão concedida pela referida lei complementar 

nacional, criou restrição de acesso ao “perdão legal” dos “benefícios 

fiscais criados ilegalmente” pelo próprio Estado de Mato Grosso àqueles 

contribuintes que desistissem de demandas judiciais e administrativas que 

a eles se refiram e tratem de enquadramento ou desenquadramento ou 

qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição 

normativa (art. 4º, LC 631/2019). Sustenta que, se não bastasse a 

inconstitucionalidade, por violar o acesso à justiça e à igualdade de 

condições, o Governador do Estado editou os Decretos n. 274/2019, que 

regulamenta a fruição da remissão e da anistia de que tratam os arts. 3º a 

6º da LC 631/2019, e o Decreto n. 273/2019, que introduziu alterações no 

Regulamento do ICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), bem como o Decreto n. 

319/2019, todos inovando condições criadas pela LC 631/2019. 

Argumenta que, por força das referidas normas, receia de ser indeferida 

a remissão e anistia pleiteada e a adesão/migração aos novos benefícios 

fiscais, ou ser compelida a desistir de suas demandas judiciais e 

processos administrativos até o próximo dia 31 de dezembro de 2019 

(Decreto n. 332/2019), para que possam, legitimamente, optar e aderir ao 

novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem a 

mesma atividade econômica, conforme obriga o inalterável Termo de 

Remissão e Anistia de Benefício (doc. Incluso) a ser preenchido 

automaticamente no procedimento eletrônico disponibilizado no site da 

Secretaria de Estado de Fazenda, o que reveste de flagrante 

inconstitucionalidade e ilegalidade por violar o direito de acesso à justiça e 

o princípio da legalidade tributária, enfatizando que a não adesão 

tempestiva ao novo regime implicará em recolhimento do ICMS ao longo de 

2020 sem qualquer incentivo. Assim, pede, em sede de liminar, que as 

autoridades coatoras se abstenham de aplicar as disposições contidas no 

art. 4º, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2º do Decreto n. 274/219 

e dos arts. 14-B e 14-C do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada 

pelos Decretos ns. 273 e 319/2019, bem como de condicionar a 

migração/adesão aos benefícios fiscais previstas na LC 631/2019 à 

remissão/anistia do passado, à desistência de demandas judiciais e 

administrativas ou, ainda, que desconsiderem, para fins de 

adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que 

eventualmente deva ser feita coercitivamente por meio de sistema 

eletrônico, até o julgamento do mérito do writ. É o relatório. Decido. À luz 

do disposto no art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar se se 

encontram presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da 

concessão liminar da segurança buscada na ação, consistentes no 

fundamento relevante e no risco de ineficácia da medida se esta for 

deferida apenas ao final. Extrai-se da documentação acostada à petição 

inicial tratar-se aqui de empresa a quem se concedeu benefício fiscal nos 

termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. 

Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre 

a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de 

dispor sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição 

dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). Também prevê o art. 4º da referida lei 

complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam, nos autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a impetrante se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial da impetrante como contribuinte, pois cria ameaça concreta a 

seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 
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legalidade tributária, privando a impetrante do incentivo fiscal existente até 

então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, 

nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida 

da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e 

da livre concorrência (art. 170, IV). Também se constata nos atos 

apontados como coatores a invocada usurpação da competência 

normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e 

regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem 

demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 

conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 

26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as autoridades 

impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para cumprirem a 

decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. Determino, ainda, 

que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei federal, dando ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. No mais, cumpra-se o estabelecido nos artigos 11 e 12 

da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério Público em 10 dias. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062174-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA SEDEC MT 

(IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1062174-58.2019.8.11.0041 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Root Brasil Agronegócios S/A Impetrados: Agentes de Tributos 

Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, Superintendente de Programas 

de Incentivo e Secretário-Adjunto de Investimento e Agronegócio Vistos, 

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado 

qualificada nos autos, em face de ato praticado pelos AGENTES DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS, integrantes 

das unidades geridas pelo COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), pela COORDENADORIA 

DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, INCENTIVOS FISCAIS E 

REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA (“SARP”), lotados na Secretaria de Estado de Fazenda 

e, cumulativamente, pelo SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE 

INCENTIVO e pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DE INVESTIMENTO E 

AGRONEGÓCIO, por meio do qual se alega, em síntese, que a impetrante 

atua no setor agroindustrial, dedicando-se à fabricação de óleos vegetais 

em bruto, esmagamento de soja para extração de óleo degomado e farelo 

de soja, cujas operações de venda incidem o ICMS, e usufrui dos 

benefícios fiscais concedidos no módulo atual do PRODEIC. A impetrante 

argumenta que, em razão de inúmeros benefícios fiscais instituídos pelos 

Estados e pelo Distrito Federal em desacordo com o disposto na alínea “g” 

do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, o Congresso 

Nacional editou a Lei Complementar n. 160/2017, permitindo a deliberação 

sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, 

decorrentes das referidas isenções, dos incentivos e dos benefícios 

fiscais ou financeiro-fiscais, bem como dispôs sobre a reinstituição das 

respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

nos Decretos n. 1.420/2018 e n. 1.767/2018. Diz que, no entanto, a Lei 

Complementar Estadual n. 631/2019, ao deliberar sobre a permissão 

concedida pela LC 160/2017, criou restrição de acesso ao “perdão legal” 

dos “benefícios fiscais criados ilegalmente” pelo próprio Estado de Mato 

Grosso aos contribuintes que desistissem de demandas judiciais e 

administrativas que a eles de refiram que tratem de enquadramento ou de 

desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do 

programa ou de condição normativa (art. 4º). Sustenta que, não bastasse 

a inconstitucionalidade por violação do acesso à justiça e à igualdade de 

condições, o Governador do Estado editou os Decretos 274/2019, que 

regulamenta a fruição da remissão e da anistia de que tratam os artigos 3º 

a 6º da LC 631/2019; 273/2019, que introduziu alterações no Regulamento 

do ICMS/MT e o 319/2019, todos inovando condições criadas pela LC 

631/2019. Afirma sofrer justo receio de ter indeferida a remissão e anistia 

pleiteada e a adesão/migração aos novos benefícios fiscais ou de ser 

compelida a desistir de suas demandas judiciais e processos 

administrativos até o próximo dia 31.12.2019, conforme Decreto 332/2019, 

para que possa, legitimamente, optar e aderir ao novo incentivo fiscal 

concedido a todas as empresas que desenvolvem a mesma atividade 

econômica, conforme obriga o Termo de Remissão e Anistia de Benefício 

preenchido automática e coercitivamente no procedimento eletrônico 

disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Fazenda e assinado 

eletronicamente. Argumenta a inconstitucionalidade e ilegalidade da 

exigência por violar o direito de acesso à justiça e o princípio da legalidade 

tributária e diz que a não adesão tempestiva ao novo regime sujeitará a 

impetrante ao recolhimento do ICMS ao longo de 2020 sem qualquer 

incentivo, colocando-a em desigualdade de condições comerciais. 

Também invoca a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 4 da 

LC 631/2019 por violação ao art. 1º, IV, art. 5º, XXXV, ao art. 150, II, ao 

art. 170, IV, da CF e ao art. 8, item 1, da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos; assim como a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 

2º do Decreto 274/2019, dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, 

com redação dada pelos decretos 273 e 319/2019 por violação ao art. 84, 

IV, da CF e art. 66, III, da Constituição Estadual. Fala em usurpação da 

competência normativa exclusiva da lei pelos atos infra legais e assevera 

que não podem ser observados pelas autoridades coatoras a previsão do 

art. 2º do Decreto 273/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 

2.212/2014, daí a impetração do mandado de segurança para que elas se 
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abstenham de analisar os pedidos de remissão e anistia e 

adesão/migração aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC 

631/2019. Junta documentos. É o relatório. Decido. À luz do disposto no 

art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar se se encontram 

presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da concessão 

liminar da segurança buscada na ação, consistentes no fundamento 

relevante e no risco de ineficácia da medida se esta for deferida apenas 

ao final. Extrai-se da documentação acostada à petição inicial tratar-se 

aqui de empresa a quem se concedeu benefício fiscal nos termos do 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). Também prevê o art. 4º da referida lei 

complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam, nos autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a impetrante se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial da impetrante como contribuinte, pois cria ameaça concreta a 

seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 

legalidade tributária, privando a impetrante do incentivo fiscal existente até 

então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, 

nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida 

da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e 

da livre concorrência (art. 170, IV). Também se constata nos atos 

apontados como coatores a invocada usurpação da competência 

normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e 

regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem 

demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 

conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 

26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as autoridades 

impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para cumprirem a 

decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. Determino, ainda, 

que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei federal, dando ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. No mais, cumpra-se o estabelecido nos artigos 11 e 12 

da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério Público em 10 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de dezembro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA e UNISAGRO ÁGUA BOA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., pessoas jurídica de direito privado ambas 

qualificadas nos autos, em face de ato praticado pelos AGENTES DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS, integrantes 

das unidades geridas pelo COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), pela COORDENADORIA 

DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, INCENTIVOS FISCAIS E 

REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA (“SARP”), lotados na Secretaria de Estado de Fazenda 

e, cumulativamente, pelo SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE 

INCENTIVO e pelo SECRETÁRIO-ADJUNTO DE INVESTIMENTO E 

AGRONEGÓCIO, por meio do qual se alega, em síntese, que a impetrante 

atua no setor do agronegócio, dedicando-se ao comércio atacadista de 

defensivos, insumos e produtos agrícolas, sementes, importação e 

exportação e representação comercial de produtos agrícolas, cujas 

operações de venda incidem o ICMS, e usufrui dos benefícios fiscais 

concedidos pelo Estado. As impetrantes argumentam que, em razão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 34 de 3769



inúmeros benefícios fiscais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal 

em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 

da Constituição Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar 

n. 160/2017, permitindo a deliberação sobre a remissão dos créditos 

tributários, constituídos ou não, decorrentes das referidas isenções, dos 

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, bem como dispôs 

sobre a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios 

fiscais ou financeiro-fiscais nos Decretos n. 1.420/2018 e n. 1.767/2018. 

Dizem que, no entanto, a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao 

deliberar sobre a permissão concedida pela LC 160/2017, criou restrição 

de acesso ao “perdão legal” dos “benefícios fiscais criados ilegalmente” 

pelo próprio Estado de Mato Grosso aos contribuintes que desistissem de 

demandas judiciais e administrativas que a eles de refiram que tratem de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do programa ou de condição normativa (art. 4º). 

Sustentam que, não bastasse a inconstitucionalidade por violação do 

acesso à justiça e à igualdade de condições, o Governador do Estado 

editou os Decretos 274/2019, que regulamenta a fruição da remissão e da 

anistia de que tratam os artigos 3º a 6º da LC 631/2019; 273/2019, que 

introduziu alterações no Regulamento do ICMS/MT e o 319/2019, todos 

inovando condições criadas pela LC 631/2019. Afirmam sofrer justo receio 

de ter indeferida a remissão e anistia pleiteada e a adesão/migração aos 

novos benefícios fiscais ou de ser compelida a desistir de suas demandas 

judiciais e processos administrativos até o próximo dia 31.12.2019, 

conforme Decreto 332/2019, para que possam, legitimamente, optar e 

aderir ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que 

desenvolvem a mesma atividade econômica, conforme obriga o Termo de 

Remissão e Anistia de Benefício preenchido automática e coercitivamente 

no procedimento eletrônico disponibilizado no site da Secretaria de Estado 

de Fazenda e assinado eletronicamente. Argumentam a 

inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência por violar o direito de 

acesso à justiça e o princípio da legalidade tributária e diz que a não 

adesão tempestiva ao novo regime sujeitará a impetrante ao recolhimento 

do ICMS ao longo de 2020 sem qualquer incentivo, colocando-as em 

desigualdade de condições comerciais. Também invocam a 

inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 4 da LC 631/2019 por 

violação ao art. 1º, IV, art. 5º, XXXV, ao art. 150, II, ao art. 170, IV, da CF e 

ao art. 8, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; assim 

como a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2º do Decreto 274/2019, 

dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos 

decretos 273 e 319/2019 por violação ao art. 84, IV, da CF e art. 66, III, da 

Constituição Estadual. Falam em usurpação da competência normativa 

exclusiva da lei pelos atos infralegais e assevera que não podem ser 

observados pelas autoridades coatoras a previsão do art. 2º do Decreto 

273/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, daí a 

impetração do mandado de segurança para que elas se abstenham de 

analisar os pedidos de remissão e anistia e adesão/migração aos novos 

benefícios fiscais instituídos pela LC 631/2019. Juntam documentos. É o 

relatório. Decido. À luz do disposto no art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, 

cumpre examinar se se encontram presentes no caso em apreço os 

requisitos autorizadores da concessão liminar da segurança buscada na 

ação, consistentes no fundamento relevante e no risco de ineficácia da 

medida se esta for deferida apenas ao final. Extrai-se da documentação 

acostada à petição inicial tratar-se aqui de empresas a quem se concedeu 

benefício fiscal. Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, 

que dispõe sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o 

Estado cuidou de dispor sobre as transições comuns referentes à 

migração pela fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, 

assinalando que os contribuintes enquadrados em Programa de 

Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal 

vigentes na data de publicação da lei, como se dá com a impetrante, 

deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova 

lei (art. 15, caput), sob pena de cessação dos efeitos do ato concessivo 

do benefício fiscal então vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de 

ciência de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à 

fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado 

concedido anteriormente, bem como reconhecer a nulidade dos 

respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado (§ 

6º). Também prevê o art. 4º da referida lei complementar estadual que a 

remissão e a anistia previstas ficam condicionadas à expressa 

desistência de ações para discutir ato de enquadramento ou de 

desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do 

Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à 

execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao 

referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos 

autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, é a dúvida de que as 

impetrantes se viram, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial das impetrantes como contribuintes, pois cria ameaça concreta 

a seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 

legalidade tributária, privando as impetrantes do incentivo fiscal existente 

até então e colocando-as, bruscamente, sem condições de 

competitividade, nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição 

Federal, que cuida da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da 

ordem econômica e da livre concorrência (art. 170, IV). Também se 

constata nos atos apontados como coatores a invocada usurpação da 

competência normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir 

decretos e regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme 

bem demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 

conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pelas impetrantes à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência das normas do 

art. 26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as 

autoridades impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para 

cumprirem a decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. 

Determino, ainda, que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei 

federal, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito. No mais, cumpra-se o 

estabelecido nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério 

Público em 10 dias. Cumpra-se.
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Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado qualificada nos autos, em face de ato praticado pelos 

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS, integrantes das unidades geridas pelo COORDENADOR DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (“CCAD”), pelo 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (“SUIRP”), 

pela COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (“CCIR”), pela 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (“SUFIS”), coordenados pelo 

SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (“SARP”), lotados na 

Secretaria de Estado de Fazenda e, cumulativamente, pelo 

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO e pelo 

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO, por meio do 

qual se alega, em síntese, que a impetrante atua no setor agroindustrial, 

dedicando-se à fabricação de óleo vegetal em bruto, esmagamento de 

soja para extração de óleo degomado e farelo de soja, cujas operações 

de venda incidem o ICMS, e usufrui dos benefícios fiscais concedidos no 

módulo atual do PRODEIC. A impetrante argumenta que, em razão de 

inúmeros benefícios fiscais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal 

em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 

da Constituição Federal, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar 

n. 160/2017, permitindo a deliberação sobre a remissão dos créditos 

tributários, constituídos ou não, decorrentes das referidas isenções, dos 

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, bem como dispôs 

sobre a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios 

fiscais ou financeiro-fiscais nos Decretos n. 1.420/2018 e n. 1.767/2018. 

Diz que, no entanto, a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao deliberar 

sobre a permissão concedida pela LC 160/2017, criou restrição de acesso 

ao “perdão legal” dos “benefícios fiscais criados ilegalmente” pelo próprio 

Estado de Mato Grosso aos contribuintes que desistissem de demandas 

judiciais e administrativas que a eles de refiram que tratem de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do programa ou de condição normativa (art. 4º). Sustenta 

que, não bastasse a inconstitucionalidade por violação do acesso à justiça 

e à igualdade de condições, o Governador do Estado editou os Decretos 

274/2019, que regulamenta a fruição da remissão e da anistia de que 

tratam os artigos 3º a 6º da LC 631/2019; 273/2019, que introduziu 

alterações no Regulamento do ICMS/MT e o 319/2019, todos inovando 

condições criadas pela LC 631/2019. Afirma sofrer justo receio de ter 

indeferida a remissão e anistia pleiteada e a adesão/migração aos novos 

benefícios fiscais ou de ser compelida a desistir de suas demandas 

judiciais e processos administrativos até o próximo dia 31.12.2019, 

conforme Decreto 332/2019, para que possa, legitimamente, optar e aderir 

ao novo incentivo fiscal concedido a todas as empresas que desenvolvem 

a mesma atividade econômica, conforme obriga o Termo de Remissão e 

Anistia de Benefício preenchido automática e coercitivamente no 

procedimento eletrônico disponibilizado no site da Secretaria de Estado de 

Fazenda e assinado eletronicamente. Argumenta a inconstitucionalidade e 

ilegalidade da exigência por violar o direito de acesso à justiça e o princípio 

da legalidade tributária e diz que a não adesão tempestiva ao novo regime 

sujeitará a impetrante ao recolhimento do ICMS ao longo de 2020 sem 

qualquer incentivo, colocando-a em desigualdade de condições 

comerciais. Também invoca a inconstitucionalidade e inconvencionalidade 

do art. 4 da LC 631/2019 por violação ao art. 1º, IV, art. 5º, XXXV, ao art. 

150, II, ao art. 170, IV, da CF e ao art. 8, item 1, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos; assim como a inconstitucionalidade e ilegalidade 

do art. 2º do Decreto 274/2019, dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 

2.212/2014, com redação dada pelos decretos 273 e 319/2019 por 

violação ao art. 84, IV, da CF e art. 66, III, da Constituição Estadual. Fala em 

usurpação da competência normativa exclusiva da lei pelos atos 

infralegais e assevera que não podem ser observados pelas autoridades 

coatoras a previsão do art. 2º do Decreto 273/2019 e dos artigos 14-B e 

14-C do Decreto 2.212/2014, daí a impetração do mandado de segurança 

para que elas se abstenham de analisar os pedidos de remissão e anistia 

e adesão/migração aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC 

631/2019. Junta documentos. É o relatório. Decido. À luz do disposto no 

art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre examinar se se encontram 

presentes no caso em apreço os requisitos autorizadores da concessão 

liminar da segurança buscada na ação, consistentes no fundamento 

relevante e no risco de ineficácia da medida se esta for deferida apenas 

ao final. Extrai-se da documentação acostada à petição inicial tratar-se 

aqui de empresa a quem se concedeu benefício fiscal nos termos do 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). Também prevê o art. 4º da referida lei 

complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam, nos autos judiciais respectivos. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a impetrante se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em 

sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por 

conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia 

à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade 

do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez 

que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante 

de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou 

por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a 

Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera 

patrimonial da impetrante como contribuinte, pois cria ameaça concreta a 

seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 

90/78). Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da 

legalidade tributária, privando a impetrante do incentivo fiscal existente até 

então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, 

nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida 

da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e 

da livre concorrência (art. 170, IV). Também se constata nos atos 

apontados como coatores a invocada usurpação da competência 

normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e 

regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem 

demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar 
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conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, 

restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a 

fiel execução da lei. Presente, portanto, o requisito do fundamento 

relevante a amparar a pretensão liminar. A previsão de adesão/migração 

aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei 

Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até 

o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença 

do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo 

certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do 

certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o 

conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual 

de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC. Diante 

do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro 

o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente 

na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as 

disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 

274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação 

dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a 

formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 

631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à 

desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, 

para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração 

que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via 

eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, 

até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 

26 da Lei Federal 12.016/09. Determino sejam notificadas as autoridades 

impetradas, nos termos do art. 7º, I, da citada lei, para cumprirem a 

decisão e, no prazo de 10 dias, prestarem informações. Determino, ainda, 

que se cumpra o disposto no art. 7º, II, da aludida lei federal, dando ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. No mais, cumpra-se o estabelecido nos artigos 11 e 12 

da lei, ouvindo-se, ao final, o Ministério Público em 10 dias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061450-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1061450-54.2019.8.11.0041 – PJE Ação Declaratória com pedido de 

tutela provisória de urgência Requerente: ROFAM’S Importadora e 

Distribuidora de Perfumes Cosméticos Eireli – EPP – Em recuperação 

judicial Requerido: Estado de Mato Grosso Visto. Cuida-se de Ação 

Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência formulada por 

ROFAM’S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS EIRELI – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica 

de direito privado qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada nos 

autos, por meio da qual se alega, em síntese, que a requerente tem como 

atividade econômica principal a importação e comercialização de 

cosméticos e produtos de perfumaria, estando submetida à incidência do 

ICMS na importação e na comercialização. A requerente afirma ter 

solicitado, com fulcro na Lei Estadual 7.958/2003 e no Decreto 1.432/2003, 

o seu enquadramento para usufruir dos benefícios fiscais previstos para 

a importação de produtos processados em recinto alfandegado de Porto 

Seco, instalado em território mato-grossense, o que foi aprovado por meio 

da Resolução 167/2009, publicada no Diário Oficial de 18.2.2009, vindo a 

ser novamente credenciada no benefício em 31.1.2018, depois da vigência 

da concessão anterior, por meio da Portaria n. 042/2018/SEDEC, publicada 

no Diário Oficial n. 27192, desta feita para viger por 3 anos, a contar da 

sua entrada em vigor, o que ocorreu em 31.1.2018, de modo que sua 

vigência vai até 31.1.2021. Diz que, para gozar do aludido benefício, 

sempre cumpriu todos os requisitos impostos previstos na Lei 7.958/2003 

e no seu Decreto regulamentar 1.432/2003, cujo descumprimento 

acarretaria a imediata suspensão ou cassação do benefício, nos exatos 

termos do Capítulo VII, art. 30, do referido decreto, cabendo afirmar, 

assim, que o benefício fiscal concedido à requerente possui prazo certo e 

condições onerosas. Alega que, no entanto, o Estado de Mato Grosso 

editou a Lei Complementar n. 631/2019, que alterou as condições dos 

benefícios fiscais, dispondo sobre a remissão e a anistia de créditos 

tributários relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de 

benefícios fiscais em desacordo, segundo a requerente, com o disposto 

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, o que a afeta 

diretamente, especialmente porque, nos termos dos artigos 4º e 5º, para a 

obtenção da remissão e anistia, os contribuintes terão que desistir de 

eventuais ações ou impugnações, administrativas ou judiciais, que versem 

sobre benefícios concedidos anteriormente, sem contar que, para 

aderirem ao novo modelo de benefício até o dia 31.12.2019, terão que 

renunciar a todos os direitos outrora concedidos pactuados na legislação 

anterior. Assim, invoca o disposto no art. 178 do CTN, a Súmula 544 do 

STF, sustenta a irrevogabilidade e imutabilidade do benefício concedido 

com prazo determinado e de forma condicionada/onerosa, defende a 

necessidade de preservação do direito adquirido. Argui a 

inconstitucionalidade da condição imposta para concessão de remissão e 

anistia, com suporte no art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, “a” e LV da CF, que 

cuidam do direito de petição e da impossibilidade de a lei excluir, da 

apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito, bem como 

garantem o contraditório e a ampla defesa. Diz que impetrou Mandado de 

Segurança para defender seu benefício fiscal. Invoca, também, a 

inconstitucionalidade do tratamento não isonômico previsto no art. 58 da 

Lei Complementar 631/2019. Pede, em sede de tutela provisória de 

urgência, que seja mantido, integralmente, o benefício do Porto Seco-MT 

até o julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido 

benefício (31.1.2021), o que ocorrer primeiro, determinando-se ao 

requerido que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido 

benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência, ou aplicabilidade 

de qualquer dispositivo legal ou infra legal que implique nesses atos, 

dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de 

benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019; e que lhe seja garantido o 

direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou 

encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de 

quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem 

sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4º 

e 5º da LC 631/2019. Junta documentos. Houve uma primeira apreciação 

acerca do pleito, tendo sido a pretensão considerada matéria imprópria 

para exame no plantão judiciário, o que provocou o pedido de 

reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. Por se tratar de 

demanda com pedido de tutela provisória de urgência fundada em risco de 

prejuízo decorrente de condição legal imposta para migração a novo 

modelo de benefício fiscal estadual, com prazo estipulado para 31.12.2019 

para tal providência, ou seja, para ocorrer daqui a 2 (dois) dias, passo a 

examinar o pedido em sede de plantão judiciário. De acordo com o artigo 

300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela 

de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). 

Extrai-se da documentação acostada à petição inicial a confirmação de 

que a requerente obteve enquadramento para usufruir dos benefícios 

fiscais para importação de produtos processados em recinto de Porto 

Seco pelo período de 3 anos a partir da entrada em vigor da Portaria 

042/2018/SEDEC, que entrou em vigor em 31.1.2018, ou seja, na data de 

sua publicação (ID 27683506), de modo que o período mencionado se 

esgotará em 31.1.2021, conforme assinalado na peça primeira. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a requerente, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 37 de 3769



migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). De acordo com o art. 4º da referida 

lei complementar estadual, a remissão e a anistia ali previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre os quais 

ele se funda. Tem-se, assim, que a migração/adesão aos benefícios 

fiscais previstos na LC 631/2019 está condicionada à desistência, por 

exemplo, do Mandado de Segurança 41469-35.2013.811.0041 – código 

837082, mencionado na peça de abertura. Nenhuma, portanto, a dúvida de 

que a requerente se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições 

legalmente pactuadas previamente serão mantidas em sua adesão ou 

migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por conta das 

exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia à fruição 

do benefício fiscal anteriormente concedido em termo de acordo e à sua 

própria nulidade, e a necessidade de desistência das ações judiciais e 

administrativas, nisso residindo, num primeiro momento de análise da 

questão, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento da 

medida, uma vez que a lei em apreço acabou por violar direito adquirido da 

requerente de usufruir do benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato 

Grosso. Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos 

processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba 

por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça, entre outros 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV e LV da CF) e 

o princípio da legalidade tributária, privando a requerente do incentivo 

fiscal existente até então e colocando-a, bruscamente, sem condições de 

competitividade, nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição 

Federal, que cuida da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da 

ordem econômica e da livre concorrência (art. 170, IV). Some-se a isso a 

aparente violação do disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, 

como invocado pela requerente, dada a qualidade do benefício fiscal 

concedido, ou seja, mediante prazo certo, determinado e 

condicionado/oneroso, impondo-se a salvaguarda da Súmula 544 do 

Supremo Tribunal Federal: “Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por 

prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada 

ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III 

do art. 104.” “Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” Presente, portanto, o 

requisito primeiro para o deferimento da medida de urgência. A previsão 

de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências 

contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019 e nos decretos a ela 

atrelados até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação 

da presença do segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de 

garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de 

acordo com todo o teor da referida lei, em comparação com o amparo legal 

do qual dispõe hoje a requerente, além de impor súbita majoração de carga 

tributária e passivo tributário, notadamente por conta da revogação das 

decisões preferidas no MS, que lhe permitem e permitiram a manutenção 

do enquadramento no benefício Porto Seco. Diante do exposto, por 

visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja 

mantido, integralmente, em prol da requerente, o benefício do Porto 

Seco-MT até o julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido 

benefício (31.1.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha 

de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer 

novo requisito, exigência, ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou 

infra legal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a 

necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado 

pela LC 631/2019; e que seja garantido, à requerente, o direito à remissão 

e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do 

seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e 

impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, 

afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4º e 5º da LC 

631/2019. Cumpra-se esta decisão, valendo-se dela como mandado, por 

força do caráter de urgência e, em especial, por conta do regime de 

plantão judiciário, remetendo-se, ao final, à distribuição. Intimem-se. 

Cuiabá, 29 de dezembro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1062309-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SOUSA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de pedido de “Autorização de Viagem Nacional” 

formulado por ANA CLÁUDIA SOUSA DOS REIS, qualificada nos autos, no 

qual se requer autorização judicial para que a criança Ana Clara Sousa 

Barbosa, filha da requerente, nascida no dia 14.1.2008, possa viajar, 

desacompanhada, para a cidade de São José dos Campos-SP, para visitar 

o genitor Antonio Barbosa Filho. Foram anexados documentos. É a síntese 

do necessário. Decido. Segundo prevê o art. 83 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, nenhuma criança poderá viajar para fora da 

comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem 

expressa autorização judicial, exceto quando se tratar de comarca 

contígua à da residência da criança se na mesma Unidade da Federação, 

ou incluída na mesma região metropolitana, ou, então, se estiver 

acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, 

comprovado documentalmente o parentesco, ou de pessoa maior, 

expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. A situação 

vislumbrada nos autos não acampa nenhuma das hipóteses enumeradas 

acima, tendo em vista que a criança Ana Clara Sousa Barbosa viajará 

para a cidade de São Paulo, sozinha, para visitar parentes, o que, só 

poderá fazê-lo com autorização judicial, estando, portanto, justificada a 

medida, com suporte nos documentos apresentados. Assim, estando o 

pleito em conformidade com o que preceitua o ordenamento jurídico, com 

fulcro no art. 83 do ECA e no art. 1º da Resolução n. 295/2019 do CNJ - 

Conselho Nacional da Justiça, defiro o pedido, ordenando seja expedido o 

correspondente alvará de autorização de viagem, observando-se as 

prescrições legais. Expedido o alvará e terminado o plantão, remeta-se o 

expediente para a Vara Especializada da Infância e Juventude para as 

providências cabíveis. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062293-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1062293-19.2019.8.11.0041 Impetrante: Alexandra Marcolina de 

Oliveira Impetrado: Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN/MT Vistos, ALEXANDRA MARCOLINA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, impetrou “Mandado de 

Segurança” contra ato ilegal emanado do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, também qualificado nos autos, no qual se alega, em síntese, 

ser proprietária do veículo TOYOTA HILLUX SWSRX44FD, Placa QBB 1360 

e que, ao procurar o DETRAN para proceder ao licenciamento obrigatório 

de seu veículo, foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio pagamento 

das multas pendentes. Argumenta, a impetrante, que só teve 

conhecimento das multas quando do ato do licenciamento. Sustenta que a 

vinculação do pagamento das multas ao licenciamento ou transferência do 

veículo fere os preceitos constitucionais da ampla defesa e invoca 

ensinamentos da doutrina e da jurisprudência para pleitear, em sede de 

liminar, ordem que assegure a impetrante o licenciamento anual do veículo. 

Junta documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 

12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
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jurídica.”. Mais usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum 

in mora, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. No caso dos autos, pelo que se infere do sucinto 

relatório, a impetrante se arvora no argumento de que o impetrado 

condicionou o licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas 

multas pendentes, em flagrante afronta à legalidade, já que não exerceu o 

direito constitucional de ampla defesa. Tenho, no entanto, numa análise de 

preâmbulo, que não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. Todavia, no caso ora analisado, a 

impetrante sustenta só ter tido conhecimento das multas cobradas no 

momento do licenciamento de seu veículo. Sobre o tema, oportuna é a 

reprodução da Súmula 127 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Os julgados 

pátrios têm decidido, em casos assim, pela constatação de direito líquido e 

certo amparado por mandado de segurança, como se vê abaixo: 

ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO 

DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA 

- VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. É 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como 

condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente 

quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido 

regularmente notificado. (TJ/MT – Remessa Necessária 81448/2017 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

5.3.2018, p. DJE 15.3.2018) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – 

ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação 

do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas 

pendentes, quando não houver provas de que a dupla notificação fora 

realizada. (TJ/MT – Remessa Necessária 111357/2016 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 

29.5.2017, p. DJE 12.6.2017).”. Como se vê, condicionar a renovação de 

licença de veículo ao pagamento de multa, é ato ilegal e fere o princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa. Daí a fumaça do bom 

direito. O perigo da demora também se mostra evidente na medida em que 

a impetrante se vê impossibilitada de trafegar com seu veículo. Em face do 

exposto, defiro o pedido liminar, ordenando ao impetrado que proceda ao 

imediato licenciamento do veículo da impetrante, fornecendo-lhe o 

Certificado de Registro de Licenciamento, independentemente do 

recolhimento das multas existentes, sob pena de constituir crime de 

desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09. O cumprimento do 

ato acima ficará condicionado à juntada da procuração. Cumprida a liminar, 

notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações. Em 

seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o 

Ministério Público em 10 (dez) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de dezembro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito 

Em Regime de Plantão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1062312-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA SERRANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de pedido de “Autorização de Viagem Nacional” 

formulado por EDINALVA SERRANO, qualificada nos autos, no qual se 

requer autorização judicial para que a adolescente Ana Júlia Serrano 

Martins, filha da requerente, nascida no dia 3.3.2005, possa viajar, 

desacompanhada, para a cidade de Tangará da Serra, para visitar o 

padrinho da menor, Sr. Valdeci Leal dos Santos. Foram anexados 

documentos. É a síntese do necessário. Decido. Segundo prevê o art. 1º 

da Resolução n. 295/209 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nenhuma 

criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside desacompanhada dos pais ou dos responsáveis 

sem expressa autorização judicial, exceto quando se tratar de comarca 

contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, 

se na mesma unidade federativa, ou incluída na mesma região 

metropolitana, ou, então, se estiver a criança ou o adolescente menor de 

16 anos acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o terceiro 

grau, comprovado documentalmente o parentesco, ou de pessoa maior, 

expressamente autorizada por mãe, pai, ou responsável, por meio de 

escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por 

semelhança ou autenticidade. A situação vislumbrada nos autos não 

acampa nenhuma das hipóteses enumeradas acima, tendo em vista que a 

adolescente Ana Júlia Serrano Martins viajará para a cidade de Tangará 

da Serra, sozinha, para visitar o padrinho, o que, só poderá fazê-lo com 

autorização judicial, resultando plenamente justificado o pedido. Assim, 

estando o pleito em conformidade com o que preceitua o ordenamento 

jurídico, com fulcro no art. 1º da Resolução n. 295/2019 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, defiro-o, ordenando seja expedido o 

correspondente alvará de autorização de viagem, observando-se as 

prescrições legais. Expedido o alvará e terminado o plantão, remeta-se o 

expediente para a Vara Especializada da Infância e Juventude para as 

providências cabíveis. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062064-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Depois de concedida a antecipação de tutela pelo juízo plantonista 

anterior, no sentido de determinar que a requerida AMIL SAÚDE LTDA. 

"custeie integralmente o medicamento de uso diário imunossupressor oral 

Micofenolato Mofetil 500 mg ( posologia 1.000 mg duas vezes ao dia - 

CellCept) e Imunossupressor endovenoso Tocilizumabe (inibidor de 

Interleurcina 6, citocina pró-inflamatória envolvida no mecanismo 

patológico da doença), posologia 8mg/kg a cada 30 dias (Actemra)" (sic), 

o autor alega não ter sido analisado o pedido de custeio no medicamento já 

aplicado em 23.11.2019. A medida almejada, no entanto, não pode ser 

apreciada em plantão judiciário por vedação expressa na Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, mais precisamente 

no art. 243, I e II, que não permite a reiteração e/ou o reexame de questão 

já apreciada em plantão anterior. Portanto, deixo de apreciar o pedido. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062161-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1061450-54.2019.8.11.0041 – PJE Ação Declaratória com pedido de 

tutela de urgência Requerente: Ampara Indústria e Comércio de Bebidas 
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Multimarcas Ltda Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos... Cuida-se de 

Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência formulada por 

AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público igualmente 

qualificada nos autos, por meio da qual se alega, em síntese, que a 

requerente tem como atividade econômica principal a fabricação e o 

comércio atacadista de aguardentes e bebidas destiladas e, nessa 

condição, buscou seu enquadramento no Programa Estadual de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), 

elaborando projeto específico de acordo com as exigências da Lei 

Estadual n. 7.958/2003, protocolizando Carta/Consulta perante a 

Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, no dia 23.5.2011, tendo 

a Carta Consulta sido enquadrada no mencionado programa, resultando na 

publicação da Resolução CEDEM n. 26/2011. A requerente afirma que, 

com isso, o requerido lhe enviou um Termo de Acordo disciplinando os 

direitos e deveres das partes, descrevendo a forma de aproveitamento do 

incentivo, os produtos contemplados e o prazo de fruição, fixado em 10 

(dez) anos, com destaque para a necessidade de realizar investimentos, 

gerar empregos, renunciar aos créditos de ICMS, pagar mensalmente as 

contribuições ao FUNDED, FUNDEIC, dentre outras, sendo o termo 

assinado pelas partes em 11 de julho de 2011. Diz que a assinatura do 

termo foi seguida da realização de vistoria no local, resultando na edição 

do Parecer Técnico n. 53/2011, que atestou a adequação das instalações 

e dos investimentos iniciais aos objetivos do programa, autorizando, enfim, 

a comercializar seus produtos ao abrigo das regras previstas para p 

programa estadual de incentivos, o que vem sendo feito desde então sem 

quaisquer intercorrências. Alega que, no entanto, passados mais de 9 

(nove) anos da assinatura do referido do documento, o Estado de Mato 

Grosso editou a Lei Complementar n. 631/2019, que alterou as condições 

dos benefícios fiscais, dispondo sobre a remissão e a anistia de créditos 

tributários relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de 

benefícios fiscais, revogando, assim, a isenção concedida, forçando-a a 

´migrar´ para as disposições da noiva lei e renunciar ao direito de fluir o 

incentivo fiscal até o término do prazo previsto no termo de acordo 

firmado, sob pena de incorrer em severas sanções que colocam em risco 

sua viabilidade existencial. Assim, afirma que, convicta da ilegalidade e da 

inconstitucionalidade de vários dos dispositivos da referida lei estadual, e 

já estando expostos ao risco decorrente da revogação unilateral do seu 

incentivo a partir de 1º de janeiro de 2.020, submete a questão ao crivo do 

Poder Judiciário. Segundo a requerente, a postura estadual mostra-se em 

desacordo com o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da 

República. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, que seja 

mantida, integralmente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo 

de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à 

publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011, independentemente da 

“migração” e da “renúncia” exigidas nos arts. 5º, I e II e 15, § § 1º a 6º, da 

Lei Complementar n. 631/2019, afastando-se a aplicação das sanções 

previstas no art. 5º, § 2º, I a IV, da referida lei. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Por se tratar de demanda com pedido 

de tutela provisória de urgência fundada em risco de prejuízo decorrente 

de condição legal imposta para migração a novo modelo de benefício fiscal 

estadual, com prazo estipulado para 31.12.2019 para tal providência, ou 

seja, para ocorrer daqui 1 (um) dia, passo a examinar o pedido em sede 

de plantão judiciário. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Extrai-se da documentação acostada à 

petição inicial a confirmação de que a requerente obteve enquadramento 

para usufruir dos benefícios fiscais para fabricação e comercialização de 

aguardentes e bebidas destiladas pelo período de 10 anos a partir do 

enquadramento e publicação da Resolução CEDEM n. 26/2011 (30.6.2011), 

de modo que o período mencionado se esgotará em 30.6.2021. Com o 

advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a 

reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor 

sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos 

benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os 

contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico 

e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de 

publicação da lei, como se dá com a requerente, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). De acordo com o art. 4º da referida 

lei complementar estadual, a remissão e a anistia ali previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre os quais 

ele se funda. Nenhuma, portanto, a dúvida de que a requerente se viu, 

subitamente, sem a garantia de que as condições legalmente pactuadas 

previamente serão mantidas em sua adesão ou migração imposta pela LC 

631/2019, notadamente por conta das exigências nesta estabelecidas, 

com destaque para a renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente 

concedido em termo de acordo e à sua própria nulidade, e a necessidade 

de desistência das ações judiciais e administrativas, nisso residindo, num 

primeiro momento de análise da questão, a probabilidade do direito, 

requisito necessário ao deferimento da medida, uma vez que a lei em 

apreço acabou por violar direito adquirido da requerente de usufruir do 

benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso. Além do mais, ao 

exigir a desistência das ações judiciais e dos processos administrativos 

por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba por violar, como alegado, o 

direito de acesso à justiça, entre outros direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV e LV da CF) e o princípio da legalidade 

tributária, privando a requerente do incentivo fiscal existente até então e 

colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, nisso 

ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida da 

isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e da 

livre concorrência (art. 170, IV). Some-se a isso a aparente violação do 

disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, dada a qualidade do 

benefício fiscal concedido, ou seja, mediante prazo certo, determinado e 

condicionado/oneroso, impondo-se a salvaguarda da Súmula 544 do 

Supremo Tribunal Federal: “Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por 

prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada 

ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III 

do art. 104.” “Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” Presente, portanto, o 

requisito primeiro para o deferimento da medida de urgência. A previsão 

de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências 

contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019 e nos decretos a ela 

atrelados até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação 

da presença do segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de 

garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de 

acordo com todo o teor da referida lei, em comparação com o amparo legal 

do qual dispõe hoje a requerente, além de impor súbita majoração de carga 

tributária e passivo tributário, especialmente quando se observa todo o 

comprometimento de anos da parte autora e os investimentos noticiados, 

que diz ter ultrapassado a casa de 3 milhões de reais. Diante do exposto, 

por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja 

mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo 

fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as 

partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 

26/2011, independentemente da “migração” e da “renúncia” exigidas nos 

arts. 5º, I e II e 15, § § 1º a 6º, da Lei Complementar n. 631/2019, até o 

julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido benefício 

(30.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha de 

cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo 

requisito, exigência, ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infra 

legal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de 

migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 

631/2019; e que seja garantido, à requerente, o direito à remissão e anistia 

sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu 

benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e 

impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, 

afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4º e 5º da LC 

631/2019. Cumpra-se esta decisão, valendo-se dela como mandado, por 

força do caráter de urgência e, em especial, por conta do regime de 
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plantão judiciário, remetendo-se, ao final, à distribuição. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062172-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1062172-88.2019.8.11.0041 – PJE Ação Declaratória com pedido de 

tutela de urgência Requerente: Agrotorta Indústria e Comércio de Rações 

Ltda Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos... Cuida-se de Ação 

Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência formulada por 

AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada nos 

autos, por meio da qual se alega, em síntese, que a requerente tem como 

atividade econômica principal a fabricação e o comércio atacadista de 

alimentos para animais e cereais beneficiados e, nessa condição, buscou 

seu enquadramento no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), elaborando projeto específico de 

acordo com as exigências da Lei Estadual n. 7.958/2003, protocolizando 

Carta/Consulta perante a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e 

Energia, no dia 23.5.2011, tendo a Carta Consulta sido enquadrada no 

mencionado programa, resultando na publicação da Resolução CEDEM n. 

21/2011. A requerente afirma que, com isso, o requerido lhe enviou um 

Termo de Acordo disciplinando os direitos e deveres das partes, 

descrevendo a forma de aproveitamento do incentivo, os produtos 

contemplados e o prazo de fruição, fixado em 10 (dez) anos, com 

destaque para a necessidade de realizar investimentos, gerar empregos, 

renunciar aos créditos de ICMS, pagar mensalmente as contribuições ao 

FUNDED, FUNDEIC, dentre outras, sendo o termo assinado pelas partes em 

8.6.2011. Diz que a assinatura do termo foi seguida da realização de 

vistoria no local, resultando na edição do Parecer Técnico n. 4/2012, que 

atestou a adequação das instalações e dos investimentos iniciais aos 

objetivos do programa, autorizando, enfim, a comercializar seus produtos 

ao abrigo das regras previstas para o programa estadual de incentivos, o 

que vem sendo feito desde então sem quaisquer intercorrências. Alega 

que, no entanto, passados mais de 9 (nove) anos da assinatura do 

referido do documento, o Estado de Mato Grosso editou a Lei 

Complementar n. 631/2019, que alterou as condições dos benefícios 

fiscais, dispondo sobre a remissão e a anistia de créditos tributários 

relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios 

fiscais, revogando, assim, a isenção concedida, forçando-a a ´migrar´ 

para as disposições da noiva lei e renunciar ao direito de fluir o incentivo 

fiscal até o término do prazo previsto no termo de acordo firmado, sob 

pena de incorrer em severas sanções que colocam em risco sua 

viabilidade existencial. Assim, afirma que, convicta da ilegalidade e da 

inconstitucionalidade de vários dos dispositivos da referida lei estadual, e 

já estando expostos ao risco decorrente da revogação unilateral do seu 

incentivo a partir de 1º de janeiro de 2.020, submete a questão ao crivo do 

Poder Judiciário. Segundo a requerente, a postura estadual mostra-se em 

desacordo com o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da 

República. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, que seja 

mantido, integralmente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo 

de acordo e aditivos celebrados entre as partes, independentemente da 

“migração” e da “renúncia” exigidas nos arts. 5º, I e II e 15, § § 1º a 6º, da 

Lei Complementar n. 631/2019, afastando-se a aplicação das sanções 

previstas no art. 5º, § 2º, I a IV, da referida lei. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Por se tratar de demanda com pedido 

de tutela provisória de urgência fundada em risco de prejuízo decorrente 

de condição legal imposta para migração a novo modelo de benefício fiscal 

estadual, com prazo estipulado para 31.12.2019 para tal providência, ou 

seja, para ocorrer daqui 1 (um) dia, passo a examinar o pedido em sede 

de plantão judiciário. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Extrai-se da documentação acostada à 

petição inicial a confirmação de que a requerente obteve enquadramento 

para usufruir dos benefícios fiscais para fabricação e o comércio 

atacadista de alimentos para animais e cereais beneficiados pelo período 

de 10 anos a partir do enquadramento e publicação da Resolução CEDEM 

n. 21/2011 (2.6.2011), de modo que o período mencionado se esgotará em 

2.6.2021. Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que 

dispõe sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado 

cuidou de dispor sobre as transições comuns referentes à migração pela 

fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que 

os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento 

Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data 

de publicação da lei, como se dá com a requerente, deverão migrar para o 

benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob 

pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então 

vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a 

migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício 

fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem 

como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive 

do termo de acordo pactuado (§ 6º). De acordo com o art. 4º da referida 

lei complementar estadual, a remissão e a anistia ali previstas ficam 

condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de 

enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do 

ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e 

embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários 

vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre os quais 

ele se funda. Nenhuma, portanto, a dúvida de que a requerente se viu, 

subitamente, sem a garantia de que as condições legalmente pactuadas 

previamente serão mantidas em sua adesão ou migração imposta pela LC 

631/2019, notadamente por conta das exigências nesta estabelecidas, 

com destaque para a renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente 

concedido em termo de acordo e à sua própria nulidade, e a necessidade 

de desistência das ações judiciais e administrativas, nisso residindo, num 

primeiro momento de análise da questão, a probabilidade do direito, 

requisito necessário ao deferimento da medida, uma vez que a lei em 

apreço acabou por violar direito adquirido da requerente de usufruir do 

benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso. Além do mais, ao 

exigir a desistência das ações judiciais e dos processos administrativos 

por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba por violar, como alegado, o 

direito de acesso à justiça, entre outros direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV e LV da CF) e o princípio da legalidade 

tributária, privando a requerente do incentivo fiscal existente até então e 

colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, nisso 

ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida da 

isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e da 

livre concorrência (art. 170, IV). Some-se a isso a aparente violação do 

disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, dada a qualidade do 

benefício fiscal concedido, ou seja, mediante prazo certo, determinado e 

condicionado/oneroso, impondo-se a salvaguarda da Súmula 544 do 

Supremo Tribunal Federal: “Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por 

prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada 

ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III 

do art. 104.” “Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” Presente, portanto, o 

requisito primeiro para o deferimento da medida de urgência. A previsão 

de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências 

contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019 e nos decretos a ela 

atrelados até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação 

da presença do segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de 

garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de 

acordo com todo o teor da referida lei, em comparação com o amparo legal 

do qual dispõe hoje a requerente, sem contar o comprometimento de todos 

os contratos de comercialização dos produto e os prejuízos financeiros 

decorrentes desse quadro. Diante do exposto, por visualizar a presença 

dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, 

em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo 

de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à 
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publicação pela Resolução CEDEM n. 21/2011, independentemente da 

“migração” e da “renúncia” exigidas nos arts. 5º, I e II e 15, § § 1º a 6º, da 

Lei Complementar n. 631/2019, até o julgamento de mérito desta ação ou o 

termo final do referido benefício (2.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem 

como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido 

benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência, ou aplicabilidade 

de qualquer dispositivo legal ou infra legal que implique nesses atos, 

dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de 

benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019; e que seja garantido, à 

requerente, o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, 

renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de 

desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou 

judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a 

aplicabilidade dos artigos 4º e 5º da LC 631/2019. Cumpra-se esta 

decisão, valendo-se dela como mandado, por força do caráter de urgência 

e, em especial, por conta do regime de plantão judiciário, remetendo-se, ao 

final, à distribuição. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062129-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência” (sic) 

proposta por SYDNEI SANTOS ARAÚJO, qualificado nos autos, em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação de tutela, 

ordem judicial que garanta a reativação do fornecimento de energia em 

decorrência dos débitos tidos como indevidos. O autor relata ser 

proprietário da unidade consumidora n. 6/1324480-3, localizada em sua 

residência, onde mora com a esposa e os filhos menores e cuja cobrança 

de energia do mês de novembro, no valor de R$ 3.233,51 (três mil, 

duzentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) extrapolou a 

média que vinha pagando, no importe de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais). Conta que mesmo tendo solicitado revisão da fatura, isso 

nunca ocorreu, vindo a formalizar reclamação junto à ANEEL e ao 

PROCON, porém sem sucesso na resolução do impasse, culminando na 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrida no dia 23 de dezembro. 

Por essa razão, pede a concessão da tutela antecipada, a fim de que a ré 

reative os serviços fornecidos, pugnando, ainda, pela inversão do ônus 

da prova. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. É o 

necessário. Decido. Segundo prevê o art. 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave 

ou irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. Os 

documentos que instruem a inicial demonstram claramente os fatos 

alegados pelo autor, nos quais se vê o oneroso valor da fatura 

contestada, referente ao mês de outubro, com vencimento em novembro, 

bem como a discussão administrativa acerca da cobrança, tanto junto à 

requerida, quanto em órgão de defesa do consumidor, sem que fosse 

desatado o embaraço, nisso residindo a probabilidade do direito. O perigo 

de dano, por sua vez, está na própria natureza do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, tido como essencial, cuja falta, 

indubitavelmente, poderá afetar a vida cotidiana dos usuários[1]. Assim, 

estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida 

antecipatória, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, 

determinando que a requerida restabeleça o fornecimento de energia na 

residência do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

limitada a 30 dias. Cientifique-se o autor de que deverá efetuar o 

recolhimento das despesas de ingresso, tão logo regularizada a emissão 

da respectiva guia no sistema. Em razão da peculiaridade do caso, à luz 

do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou 

excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na 

petição inicial (não teve consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, 

que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos 

básicos do consumidor, condição que o requerente ostenta na demanda, 

inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo 

a incumbir o requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de a ser designada pelo juízo competente 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de 

contestação importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se. [1] “A suspensão de energia elétrica é 

medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de 

impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da 

privação do consumidor.” (...) (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (N.U 

1005448-90.2019.8.11.0000 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Babosa Farais, j. 

23.7.2019, Publicado no DJE 25.7.2019 - destaquei)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062321-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Religação e Revisão de Energia Elétrica com 

Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais” proposta por 

REJANE BELUSSI MIRANDA, qualificada nos autos, em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação de tutela, 

ordem judicial que garanta o restabelecimento do fornecimento de energia 

na residência da autora livre do pagamento da taxa respectiva. A autora 

relata ser usuária da unidade consumidora n. 6/2518425-0, localizada em 

sua residência, onde mora com o filho de 8 anos e a mãe de 63 anos, 

enfatizando que a idosa é hipertensa, diabética e faz uso diário de insulina 

injetável, que de maneira alguma pode permanecer fora da geladeira. 

Conta que a média de consumo mensal de energia em seu imóvel sempre 

foi entre 300 e 400 kw, com mensalidades no valor aproximado de R$ 

300,00 (trezentos reais), sendo que nos últimos meses chegaram ao 

patamar de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Afirma que no dia 12 

de dezembro foram feitas duas leituras nas unidades localizadas no 

mesmo endereço, sendo que somente lhe foi entregue uma conta, que não 

era a sua, tendo, por isso, solicitado segunda via, quando, então, foi 

informada que a aludida unidade estava desligada desde maio de 2018, 

recebendo o boleto no valor de R$ 660,28 (seiscentos e sessenta reais e 
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vinte e oito centavos). Diz que no mesmo dia, às 16h, em uma sexta-feira, 

a requerida, sem qualquer aviso prévio, suspendeu o fornecimento de 

energia, o que foi confirmado pelos vizinhos que viram os funcionários 

efetuando o corte, que diz ser totalmente indevido, já que apresentou o 

comprovante da religação ocorrida em maio de 2018, não recebeu 

notificação prévia e, além disso, o ato abusivo ocorreu no último dia útil da 

semana. Aduz ter buscado resolver o impasse por meio do PROCON, 

porém mesmo notificada, a requerida não efetuou o restabelecimento da 

energia, exigindo o pagamento das faturas em aberto, ainda que 

questionadas junto ao órgão de proteção ao consumidor e o que é pior, 

não registrou a religação ocorrida em 2018, penalizando a consumidora 

injustamente. Por essa razão, pede a concessão da tutela antecipada, a 

fim de que a ré restabeleça os serviços fornecidos até o final da lide, sem 

a cobrança da taxa de religação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). O pedido veio acompanhado de diversos documentos. É o 

necessário. Decido. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). O art. 

300 do Código de Processo Civil, prevê que a tutela de urgência poderá 

ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo ou ao resultado útil deste. Os documentos que instruem a inicial 

demonstram claramente os fatos alegados pela autora, nos quais se vê o 

oneroso valor das faturas contestadas, referentes aos meses de outubro 

a dezembro de 2019, bem como a discussão administrativa acerca da 

cobrança junto ao órgão de defesa do consumidor, sem que fosse 

desatado o embaraço, nisso residindo a probabilidade do direito. O perigo 

de dano, por sua vez, está na própria natureza do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, tido como essencial, cuja falta, 

indubitavelmente, poderá afetar a vida cotidiana dos usuários[1]. Assim, 

estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida 

antecipatória, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, 

determinando que a requerida que reative o fornecimento de energia na 

residência da autora independentemente do recolhimento da respectiva 

taxa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 30 dias. 

Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do 

CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 

comprovação do fato negativo alegado na petição inicial (não teve 

consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da 

defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que o requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o 

requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, CPC), a ser designada 

pelo juízo competente, advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se em 

regime de plantão e intimem-se. [1] “A suspensão de energia elétrica é 

medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de 

impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da 

privação do consumidor.” (...) (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (N.U 

1005448-90.2019.8.11.0000 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Babosa Farais, j. 

23.7.2019, Publicado no DJE 25.7.2019 - destaquei)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062331-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência proposta por CRISTYANE 

MARIA DE SOUZA FARIAS, qualificada nos autos, em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

igualmente qualificada, na qual se objetiva, em antecipação de tutela, 

ordem judicial para que a requerida não suspensa o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 2534287-4. A autora relata ter 

adquirido o imóvel onde está localizada a referida UC em 23 de setembro 

de 2019 e que ao solicitar a transferência da unidade foi informada acerca 

da existência de um débito no valor de R$ 3.555,71 (três mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), referente a meses a 

recuperar de março a agosto de 2019, advindo de um Termo de 

Ocorrência n. 722769 dirigido à antiga moradora Taynara Areco da Costa. 

Conta que em razão disso, a requerida, em 26.12.2019, suspendeu o 

fornecimento de energia em sua residência, acarretando-lhe prejuízo de 

cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois trabalha com fabricação de 

salgadinhos, se vendo obrigada a assumir uma dívida que não lhe 

pertence, mediante parcelamento para que a energia fosse restabelecida. 

Por essa razão, alegando não possuir condições de efetuar o pagamento 

das parcelas, pede a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré 

não interrompa os serviços fornecidos, nem inclua seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. É o necessário. Decido A medida almejada, no entanto, não é 

providência a ser alcançada em plantão judiciário, que está previsto para 

hipóteses bem restritas. De acordo com o disposto no art. 242, VI, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a 

medida cautelar suscetível de apreciação durante o Serviço de Plantão 

Judiciário é aquela “que não possa ser realizada no horário normal de 

expediente ou no caso em que a demora possa resultar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação”. No caso dos autos, como se vê, a autora 

pretende não ter a energia suspensa pelo não pagamento de 

mensalidades cujo vencimento terá início em 25.1.2020 (Id. 27756245), o 

que não justifica o alegado risco de dano, podendo o pleito ser apreciado 

quando do retorno do expediente forense. Portanto, deixo de apreciar o 

pedido. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, pois 

pelos fatos narrados na inicial, não dispensa a dilação probatória. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 
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antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. Proceda-se a distribuição do feito, observando as formalidades 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.01.20

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000220-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMYLLA DARIVA SPINDOLA OAB - 022.022.651-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Trata-se o presente de pedido de alvará de viagem de 

Anthony Gabriel Dariva Spindola Rodrigues, menor de 16 anos, efetivado 

por sua genitora Ramylla Dariva Spindola em companhia de Taysa 

Nascimento Silva. Como bem ressaltou o representante do Ministério 

Público em seu judicioso parecer, tal autorização judicial é dispensável, 

diante do que disciplina o atual art. 83 da Lei nº 8069/90, que asim, dispoe: 

Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos 

poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos 

pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. (Redação 

dada pela Lei nº 13.812, de 2019). § 1º A autorização não será exigida 

quando: a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou 

do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da 

Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; (Redação dada 

pela Lei nº 13.812, de 2019) b) a criança ou o adolescente menor de 16 

(dezesseis) anos estiver acompanhado: (Redação dada pela Lei nº 

13.812, de 2019) 1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, 

comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa maior, 

expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. § 2º A 

autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder 

autorização válida por dois anos. No caso em questão a própria mãe 

autorizou a viagem expressamente, conforme dispositivo supra, sendo 

dispensável a autorização judicial. Mais, pelo documento inicial, não paira 

dúvida da validade da autorização da mãe para a criança viajar a Lucas 

do Rio Verde, acompanhada pela pessoa maior de idade especificada nos 

autos, durante 40 dias, em datas indefinidas, não está suficientemente 

fundamentada, justificada e nem esclarecida, além de não contar com o 

assentimento do genitor da criança (exigido pelo §2º, do art. 83, da Lei nº 

8069/90). Sabemos, que quando necessário autorização judicial para 

alvará de viagem, deverá ser postulado em juízo, através de advogado e 

não apenas a autorização de viagem, como feito, que pode ser 

apresentando quando da sua efetivação. Diante do exposto, acolho por 

completo a manifestação ministerial e Não Acolho pretensão posta ao 

autos para expedição de alvará para viagem. Proceda-se distribuição do 

feito com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.01.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMINE CARNEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NARA SOARES DAMASCENO OAB - CE32106 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000279-62.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): YASMINE CARNEIRO GARCIA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais proposta por Yasmine 

Carneiro Garcia em face da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, sob a 

alegação que desde o início de sua faculdade de medicina (2014), conta 

com o plano de financiamento educacional – FIES, na proporção de 100% 

(cem por cento), de maneira que não precisa arcar mensalmente com o 

pagamento de nenhum valor. Contudo, aduz ter sido surpreendida pela ré 

com cobrança de valores que considera injustificáveis e indevidos, e em 

razão disso tem sido coagida ao pagamento, sob pena de não conseguir 

realizar a rematrícula para o próximo período letivo, com início previsto 

para fevereiro de 2020. Assim, busca judicialmente a suspensão das 

cobranças, a fim de que possa efetuar o aditamento do financiamento 

estudantil e a rematrícula. É o necessário à análise e decisão. Em 

conformidade com o que dispõe a Resolução nº. 71/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC) determina as causas 

de competência do Plantão Judiciário, consoante se infere do texto, in 

totum, do seu item 1.7.8: O Serviço de Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I – pedidos 

de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado 

plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de 

prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade 

provisória; IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens 

ou valores, desde que OBJETIVAMENTE COMPROVADA a urgência; VI – 

medida cautelar, de natureza civil ou criminal, QUE NÃO POSSA SER 

REALIZADO NO HORÁRIO NORMAL de expediente ou no caso em que da 

demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – 

medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, LIMITADAS as hipótese acima 

enumeradas. No caso posto, extrai-se que a causa não se enquadra nas 

hipóteses de urgência elencadas pela referida norma, ou seja, que 

reclame apreciação no extraordinário expediente do Plantão Judiciário. 

Assim, sem causa de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, resta 

afastada de vez a possibilidade de análise no Plantão Judiciário, que não 

pode ser utilizado como extensão do expediente forense ordinário. Diante 

do exposto, determino que esta inicial seja remetida ao Cartório Distribuidor 

para lá ser distribuída ao juízo competente, na primeira oportunidade. 

Intime-se. Cumpra-se, imediatamente. Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000284-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BRITO DOS REIS (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GOMES OAB - MT19604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO AMARAL UMBILINO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000284-84.2020.8.11.0041. 

LITISCONSORTES: FERNANDA BRITO DOS REIS LITISCONSORTES: JOÃO 

PAULO AMARAL UMBILINO Vistos. De acordo com as diretrizes do artigo 

242, da Seção 18, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, o Plantão Judiciário visa atender medidas 

urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional 

devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em 

que não há expediente forense normal, sem que seja considerado como 

uma extensão do expediente forense semanal. Na hipótese em análise, 

entendo que não se trata de caso a ser analisado no Plantão Judiciário, já 

que o pleiteado não está dentre as Medidas Judiciais que comportam 

apreciação em sede de plantão, razão pela qual determino que seja a 

presente ação encaminhada para distribuição ao Juízo competente, 

visando que sejam adotadas as providências necessárias, no primeiro dia 
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útil subsequente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de janeiro de 2020, 14h24min. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1000363-63.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): SABRINA RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em regime de plantão. 

Cuida-se de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Sabrina Rodrigues de Oliveira representada por Lucinéia 

Aparecida Munho de Oliveira Zanutto, em face da Unimed Cooperativa de 

Trabalhos Médicos. Consta da inicial que, a requerente é beneficiária de 

serviços médicos e hospitalares com a requerida e, fora diagnosticada, 

com quadro sugestivo de Apendicite em fase inicial – CID K35.9. Afirma, 

ainda, que o Médico plantonista que lhe atendeu, constatou a necessidade 

cirúrgica, tendo em vista o risco de seu quadro clinico se agravar. Aduz 

que, em 06.01.2020, a requerida, solicitou a transferência para o SUS 

conforme documento acostado junto ao id. 27797919. Alega que, a 

demora para a realização da cirurgia agrava cada vez mais a doença, 

aumentando o risco de morte da requerente. Diante disso, pugnou em 

sede de antecipação de tutela que, a Unimed autorize a realização do 

procedimento cirúrgico, bem como, os materiais necessários para a 

realização da cirurgia. Pugna, ainda, por aplicação de multa diária, para a 

hipótese de descumprimento da tutela. É o necessário à análise e decisão. 

Diante dos graves fatos relatados, passo a apreciar o pedido de tutela 

antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, lembrando que, para 

tanto, cabe à parte comprovar a existência dos pressupostos, dispostos 

no caput do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, entendo que 

a tutela deve ser deferida, porque presente o pressuposto da prova 

inequívoca, combinado com a verossimilhança da alegação. Além disso, 

reconheço que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, já que, o parecer médico afirma que a autora encontra-se em 

risco de morte. Com efeito, através dos documentos acostados ao pedido, 

observa-se que, a requerente necessita de cirurgia a ser autorizada pela 

Unimed, eis que a requerente, não possui condições financeiras, para 

suportar o alto custo da cirurgia. O perigo da demora na prestação 

jurisdicional é mais do que evidente, não podendo a tutela ser deferida, 

apenas ao final, porque a enfermidade da demandante, nos termos do 

laudo médico, pode evoluir até sua morte. Diante do exposto, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA de mérito, determinando que a requerida, 

proceda a todos os atos necessários, IMEDIATAMENTE, visando à 

realização da cirurgia da requerente, nos moldes indicados pelo médico 

subscritor do laudo que fundamenta o presente pedido. Determino, ainda, 

que sejam empreendidas todas as ações necessárias, para o 

restabelecimento de sua saúde (internação, exames, cirurgia, 

medicamentos, dentre outros), a critério dos médicos que venham a 

atendê-la. A demandada deverá afastar toda e qualquer burocracia ou 

entrave que, possa dificultar o cumprimento desta decisão, razão pela 

qual, fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada pela 

Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos, na hipótese de injustificado 

descumprimento ou de resistência aos termos da presente. Intime-se e 

cite-se a requerida, para cumprir a determinação acima, bem como 

oferecer resposta, no prazo legal, constando do mandado as 

advertências legais. Dê-se ciência ao zeloso Ministério Público. Diante da 

urgência do caso, a cópia desta decisão servirá de mandado, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de 

janeiro de 2020, em 17:57:45. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000345-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS MEIRELLY VALENCA DE PAIVA OAB - PE41570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000345-42.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP 

IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Pai Heleno Bneficiamento de Cereais LTDA EPP, 

contra ato do Diretor da Diretoria de Postos Fiscais – DPF, da Secretaria 

da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Assevera que atua no ramo 

alimentício e foi surpreendida pela apreensão de suas mercadorias na 

Unidade Fazendária de Barra do Garças/MT, sob o argumento de haver 

divergência no peso das mercadorias, e ainda, que está sendo exigido o 

pagamento de diferença de imposto sobre a suposta divergência apontada 

pelo órgão Fazendário Estadual. Aduz que a atitude da autoridade coatora 

é flagrantemente ilegal, e busca decisão judicial que determine a liberação 

da mercadoria apreendida. É o necessário à análise e decisão. De acordo 

com as diretrizes do artigo 242, da Seção 18, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, o Plantão Judiciário visa 

atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da 

prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar 

em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, sem que 

seja considerado como uma extensão do expediente forense semanal. Na 

hipótese em análise, ainda que se verifique que no art. 242, I, da CNGC, 

preveja a possibilidade de análise de mandado de segurança em regime de 

Plantão Judiciário, no artigo subsequente (art. 243), em seu inciso V, veda 

expressamente a análise da matéria aqui tratada, senão vejamos: Art. 243. 

É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já 

apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; II – pedido de 

reconsideração ou reexame; III – pedido de prorrogação de autorização 

judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de importância 

em dinheiro; V – pedido de liberação de bens apreendidos. Assim, em 

observância ao que dispõe o artigo 243, V, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, determino que seja a 

presente ação encaminhada para distribuição ao Juízo competente, 

visando à adoção das providências necessárias, no primeiro dia útil 

subsequente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de janeiro de 2020, em 17:38:01. 

Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000346-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR ARAUJO SATELIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000346-27.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: ADIMAR ARAUJO SATELIS IMPETRADO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, COORDENADOR DE IPTU DA DIRETORIA DE RECEITAS 

IMOBILIÁRIAS Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Adimar Araujo Satelis contra a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, sob o 

argumento que está em tratativa com uma instituição financeira para a 

contratação de financiamento bancário, mas em razão de haver protesto 
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em seu nome, por débito de IPTU relativo a imóveis que assegura não ser 

proprietário, está em vias de perder o financiamento, e considera abusiva 

e ilegal a atitude praticada pela impetrada. Sustenta ainda, que tem até o 

dia 15 de janeiro de 2020 para regularizar a situação e conseguir o 

mencionado financiamento bancário. É o necessário à análise e decisão. 

Em conformidade com o que dispõe o art. 242, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC), que abarca as causas de competência do Plantão 

Judiciário, infere-se que: Art. 242 - O Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I 

– pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

QUE NÃO POSSA SER REALIZADO NO HORÁRIO NORMAL de expediente 

ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou 

de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da 

competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 

26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, LIMITADAS as 

hipótese acima enumeradas. No caso posto, extrai-se que, ainda que haja 

pedido de liminar, a matéria pode ser analisada no expediente forense 

normal, pelo juízo competente, uma vez que o prazo apontado pelo 

impetrante para que consiga regularizar a situação, a saber, 15.01.2020, 

permite a análise da matéria por aquele juízo, com tranquilidade e antes do 

prazo apontado pelo impetrante. Nesse passo, atento ao que dispõe o art. 

242, da CNGC, acima transcrito, entendo que o enfrentamento da matéria 

por este plantonista, esbarraria no princípio do juiz natural, tido como 

garantia constitucional (art. 5º, inciso XXXVII), com objetivo de assegurar 

a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Assim, sem causa 

de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, resta afastada a 

possibilidade de análise no Plantão Judiciário, que não pode ser utilizado 

como extensão do expediente forense ordinário. Diante do exposto, 

determino que esta inicial seja remetida ao Cartório Distribuidor para lá ser 

distribuída ao juízo competente, na primeira oportunidade. Intime-se. 

Cumpra-se, imediatamente. Cuiabá/MT, 6 de janeiro de 2020, em 18:55:48. 

Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000772-39.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): JACKSON PELLIZZARI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer, cumulada com Reparação de Danos Morais, na qual o autor 

postula liminar visando o religamento da energia elétrica de sua unidade 

consumidora, esclarecendo que em razão de alto valor da fatura referente 

ao mês de dezembro próximo passado, registrou reclamação na empresa 

ré, e solicitou uma vistoria, e a mesma assumiu o compromisso de 

proceder à vistoria; no entanto, aduz que a vistoria não foi realizada e no 

dia de ontem, foi surpreendido com o corte do fornecimento de energia. 

Assim, busca por meio da presente, que seja determinado o imediato 

restabelecimento do serviço. É o necessário para análise e decisão. O 

presente caso deve ser analisado sob a ótica do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando o que consta dos autos, verifico pelo extrato das 

faturas de energia elétrica da unidade consumidora em comento (UC 

6/417629-3), que a inadimplência persiste a partir do mês de dezembro de 

2019, que corresponde justamente ao mês que o autor interpelou a ré 

(vide protocolos apontados na inicial) sobre o considerado aumento no 

valor da fatura, e solicitou uma vistoria em busca de resposta a essa 

questão, já que alega não ter elevado o seu consumo no aludido mês de 

dezembro. Em resposta, a ré se posicionou favorável à realização da 

vistoria, que quando agendada, seria comunicada previamente ao 

requerente, até mesmo para garantir a lisura do ato. Contudo a atitude 

perpetrada pela demanda, de interromper o fornecimento de energia de 

forma abrupta e sem o devido esclarecimento ao consumidor da 

justificativa para o elevado valor da fatura que ainda estava sob 

questionamento, afronta os princípios da boa-fé e se mostra contrária à 

atitude para qual se comprometeu com o demandante, qual seja, a 

realização da vistoria. Verifica-se ainda que assiste razão ao requerido 

quando de sua irresignação para com o valor da mencionada fatura de 

energia, porque pelo extrato de faturas que consta na inicial, de fevereiro 

em diante, nenhum outro mês do ano de 2019 teve uma conta que 

beirasse o valor da fatura de dezembro. Assim, defiro parcialmente a 

tutela pretendida, e determino à requerida que promova o imediato 

restabelecimento do fornecimento da energia elétrica na unidade 

consumidora do requerente (UC 6/417629-3), sob pena de serem 

adotadas as medidas judiciais cabíveis à efetivação da presente liminar. O 

cumprimento da diligência deverá ser efetivado pelo Senhor Oficial de 

Justiça Plantonista, servindo cópia desta decisão como mandado. Após o 

cumprimento, encaminhe-se para a distribuição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001973-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o feito, vê-se que já tramita no juízo da 

Décima Primeira Vara Cível desta Capital o processo de n. 

1025225-35.2018.811.0041, no qual a autora peticionou informando que 

está em tratamento home care, necessitando de procedimento cirúrgico, 

contudo, a requerida iria suspender o fornecimento de todo o tratamento, 

razão pela qual pugnou pelo bloqueio, via sistema BACENJUD, da quantia 

necessária para o custeio do tratamento, bem como a intimação do 

Hospital Santa Rosa, para fornecer os orçamentos para a análise dos 

valores, mas o pedido foi indeferido pelo citado juízo, sob fundamento de 

falta de prova/documento de que a ré estaria descumprindo a decisão 

judicial de urgência outrora ali deferida. O referido pedido é o mesmo 

dessa ação, assim, observa-se que a autora pretende, na verdade, é uma 

reconsideração da decisão, ao passo que juntou novos documentos aqui, 

bem como naquele processo, sendo vedado tal apreciação em plantão, 

segundo o art. 4º, II, do Provimento 17/2019 CM. Portanto, determino a 

distribuição do processo ao Juízo Décima Primeira Vara Cível desta 

Capital, por dependência ao de n. 1025225-35.2018.811.0041. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito Plantonista

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1062310-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SOUSA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos... Trata-se de “Pedido de Autorização de Viagem Nacional” 

formulado por ANA CLÁUDIA SOUSA DOS REIS, qualificada nos autos, em 

favor de sua filha menor Ana Clara Souza Barbosa, para que esta possa 

viajar, desacompanhada, até a cidade de São José dos Campos/SP para 

visitar o seu genitor, Sr. Antonio Cardoso Filho. Contudo, observa-se que 

tal pleito foi distribuído em duplicidade, uma vez que o primeiro já foi 

despachado por este magistrado, inclusive com a expedição do alvará 

correspondente, impondo-se, a extinção deste processo, dada a 

caracterização de litispendência. Em face do exposto, com fulcro no art. 

337, VI, c/c o art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil, declaro 

extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000167-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ BRESSA DE OLIVEIRA OAB - 064.708.598-44 

(REPRESENTANTE)

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000167-93.2020.8.11.0041 

REPRESENTANTE: PEDRO LUIZ BRESSA DE OLIVEIRA Vistos. Pedro Luiz 

Bressa de Oliveira formulou o presente pedido de Alvará Judicial, para o 

fim de obter autorização de cremação do corpo de sua falecida esposa, 

senhora Elizabeth Almeida Brito Bressa, que foi a óbito em 28.12.2019, 

sendo que o corpo está acondicionado na funerária Santa Rita. Sustenta 

que em vida, a falecida sempre externou o desejo de ser cremada quando 

da sua morte, mas não chegou a documentar seu desejo. Remetido ao 

Ministério Público, o parecer foi pelo deferimento, mas desde que viesse 

aos autos uma declaração de um delegado de polícia, não se opondo à 

cremação (id 27782907). Na movimentação 27790279 o requerente 

apresentou o documento mencionado pelo nobre Promotor de Justiça. É o 

breve relatório. D E C I D O. O objeto da ação é regulamentado pelo art. 77, 

da Lei n. 6.015/73, senão vejamos: Art. 77. Nenhum sepultamento será 

feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar 

de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso 

do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista 

do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas 

pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. § 1º 

- (...). § 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que 

houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde 

pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos 

ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de 

autorizada pela autoridade judiciária. Portanto, estando a inicial 

acompanhada dos documentos necessários, a exemplo da certidão de 

óbito, boletim de ocorrência, declaração do autor de que a cremação era a 

vontade da falecida, e também a declaração da autoridade policial (id 

27790279), o deferimento do pedido é medida inarredável, sendo 

conveniente ainda, pontuar, que justificativa para a análise do pleito em 

sede de plantão é cristalino, uma vez que a senhora Elizabeth Almeida 

Brito Bressa faleceu em 28.12.2019, e até hoje não pôde ser cremada em 

razão da necessidade da presente autorização, que reclamou algumas 

providências do autor e não pôde ser deferida de pronto, situação que 

causa séria tristeza e desconforto nos familiares. Assim, estando 

satisfeitas as exigências legais e em consonância com o parecer do 

Ministério Público, defiro o pedido de alvará formulado na inicial e autorizo 

a cremação do corpo da falecida senhora Elizabeth Almeida Brito Bressa. 

Notifique-se o nobre Promotor de Justiça Plantonista. Expeça-se o alvará, 

com urgência. Sem custas. P. I. C. Cuiabá/MT, 06 de janeiro de 2020, data 

registrada no sistema. Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062133-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA 

DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MIRANDA MAIA OAB - SP372207 (ADVOGADO(A))

BRUNO CAMPOS CHRISTO TEIXEIRA OAB - SP352106 (ADVOGADO(A))

LETICIA DIAS DE MELO FERREIRA OAB - SP339713 (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIS ALMEIDA DOS ANJOS OAB - SP354374 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1062133-91.2019.8.11.0041 

IMPETRANTE: EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E 

EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A. IMPETRADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC 

Visto. Cuida-se de processo em que a impetrante pediu a homologação de 

desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação (ID. 27748413) e declaro extinto o processo, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Sergio Valério 

Juiz de Direito Plantonista

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062071-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1062071-51.2019.8.11.0041 

IMPETRANTE: VIACAO JUINA LTDA - EPP IMPETRADO: AGÊNCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 

Visto. Cuida-se de processo em que a impetrante pediu a homologação de 

desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação (ID. 27741451) e declaro extinto o processo, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Sergio Valério 

Juiz de Direito Plantonista

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000445-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000445-94.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: GILBERTO FARIA DE ARAUJO REQUERIDO: TNL PCS S/A, 

OI S/A Visto. Cuida-se de processo em que a parte autora pediu a 

homologação de desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (ID. 27805633) e declaro 

extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 47 de 3769



Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça 

gratuita. P. I. C. Sergio Valério Juiz de Direito Plantonista

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000756-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

JOELMA FIDELIS DE OLIVEIRA OAB - 887.478.911-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ OAB - 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000756-85.2020.8.11.0041 

REPRESENTANTE: JOELMA FIDELIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora pediu a homologação de desistência da 

ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação (ID. 27866275) e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Sergio Valério Juiz de 

Direito Plantonista

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 002/2020– DF

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT, LUÍS 

APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

CONSIDERANDO a eventual ocorrência de prisão, nas dependências 

deste Fórum, de cidadãos em virtude de cumprimento de mandados de 

prisão pela Assessoria Militar local;

CONSIDERANDO que, se a Assessoria Militar local tiver que conduzir os 

referidos presos até a delegacia de polícia civil para confecção do boletim 

de ocorrência e formalização dos fatos, o efetivo de policiamento interno 

ficará parcialmente desfalcado;

CONSIDERANDO que a eventual ausência dos referidos policiais militares 

para fins de empreenderem respectivas diligências podem comprometer a 

eficiência do serviço de segurança pública prestado no âmbito deste 

Complexo Judiciário;

CONSIDERANDO a decisão proferida no expediente Cia n. 

0700589-67.2020.8.11.0001, pela qual foi determinado por este Juiz 

Diretor ao Gerente de Custódia e Escolta Metropolitana responsável pela 

Carceragem deste Fórum, Sr. José Márcio Francisco de Figueiredo, que, 

no período das 08h às 15h, passe a proceder as diligencias necessárias 

ao recebimento dos cidadãos presos nas dependências deste Fórum em 

virtude de cumprimento de mandados de prisão pela Assessoria Militar 

local, submetendo-os ao exame de corpo de delito pela equipe do IML em 

atividade neste Fórum, a fim de que os respectivos custodiados sejam 

apresentados, de imediato, à Vara que expediu o mandado de prisão ou, 

se for o caso, ao magistrado em audiência de custódia;

RESOLVE:

Art. 1° - DELEGAR poderes aos policiais militares membros da Assessoria 

Militar deste Fórum, Sr. Sávio Pellegrini Monteiro – Ten Cel PM, Sr. Paulo 

Henrique Maia – Capitão PM e Sra. Márcia Silva de Oliveira Rodrigues – 1ª 

Sargento PM , para requisitarem à equipe do IML em atividade neste Fórum 

o exame de corpo de delito dos cidadãos presos nas dependências deste 

Complexo Judiciário em virtude de cumprimento de mandados de prisão 

pela Assessoria Militar local.

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e valerá 

até o dia 10 (dez) de janeiro de 2021.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se encaminhando cópia para Presidência 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça, à 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, à 

Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, à Assessoria Militar deste 

Fórum da Capital, aos Juízos Criminais e Cíveis das Varas Especializadas 

em Família e Sucessões da Comarca da Capital, à Gestão Geral do Fórum 

da Capital, à Presidência da OAB/MT, à Gerência de Custódia e Escolta 

Metropolitana, à Diretoria Metropolitana de Medicina Legal e à Defensoria 

Pública Estadual, afixando-se cópia no átrio deste Fórum.

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

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Junior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426281 Nr: 14738-23.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TD6SNERDIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1426281, Nº Único 14738-23.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751975-73.2019.811.0001.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1378435 Nr: 3883-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD6SNERDIDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1378435, Nº Único 3883-82.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751920-25.2019.811.0001.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427671 Nr: 14952-14.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBAEEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD7ONERDIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLANO GOULART - 

OAB:45.465/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Oficio 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi a Digitalização dos Autos Sistema Apolo 

Código 1427671, nº Único 14952-14.2019.811.0041, o qual fora 

transladado para o Processo Sistema CIA nº 0751941-98.2019.8.11.0001.

Valdilene Virginia de Moraes

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432707 Nr: 15894-46.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDQB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD6ODCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA SILVA DE QUEIROZ - 

OAB:26266/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Oficio 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi a Digitalização dos Autos Sistema Apolo 

Código 1432707, nº Único 15894-46.2019.811.0041, o qual fora 

transladado para o Processo Sistema CIA nº 0751915-03.2019.8.11.0001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1266980 Nr: 26669-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DO REGISTRO 

DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/201PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi a digitalização dos autos Sistema Apolo 

código 1266980, Nº Único 26669-91.2017.811.0041, o qual fora 

transladado para o processo Sistema CIA 0751590-28.2019.811.0001

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1387618 Nr: 5882-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DESTA 

CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA VIDIGAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a dogitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1387618, Nº Único 5882-70.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751823-25.2019.811.0001.

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1389540 Nr: 6441-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO QUARTO SERVIÇO NOTORIAL, 

PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi nesta data a Digitalização dos Autos 

Sistema Apolo código 1389540, nº único 6441-27.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751635-32.2019.811.0001.

Valdilene Virginia de Moraes

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424669 Nr: 14423-92.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPSM, ROSEMARY PINTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250, 

RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1424669, Nº Único 14423-92.2019.811.0041, o qual 

f o r a  t r a n s l a d a d o  p a r a  p r o c e s s o  S i s t e m a  C I A  n º 

0752069-21.2019.811.0041.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1343553 Nr: 18533-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFX PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

INVESTIMENTOS EIRELI, CARLOS EDUARDO ROMERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

2ª CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedinesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1343553, Nº Único 18533-71.2018.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751930-69.2019.811.0001.
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Benedita Alair da Silva

Decisão

CIA N°:

0716869-50.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

 Júlio Cesar Martins Adorno

Advogado:

 Júlio Cesar Martins Adorno – OAB/PR 70.254

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.:

0712850-98.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

 França França e Araujo Advogados e Associados

Advogado:

 Marcus Vinicius Araujo França – OAB/MT 13.408/B

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0741392-29.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Citavel Distribuidora de Veículos LTDA.

Advogado(A):

 Sofia Alexandra Mascarenhas – OAB/MT 7.102-B

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Citavel Distribuidora de Veículos LTDA, por meio de seu 

representante legal, do valor pago a título de preparo recursal em razão do 

provimento do Recurso inominado.

 A despeito disso, imperioso consignar que o Capítulo V, Seção 9 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial, que trata das Custas Recursais e do Processo dos Juizados 

Especiais, mais especificamente, o art. 953,§1º dispõe que ao Juiz de 

Direito competirá deferir o pedido de restituição nos próprios autos em que 

o recurso foi integralmente provido, in verbis:

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo.

 § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, 

nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido.

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído.

 Assim, considerando que se trata de hipótese expressamente prevista na 

CNGC, o presente pedido de restituição deverá ser dirigido ao Juízo da 

Causa. Além do mais, a Instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão n. 

04, disponibilizada em 22/11/2019 no DJE n. 10624, prevê a possibilidade 

do requerimento de restituição ser endereçado ao Juiz Diretor da Comarca 

ou do Juizado Especial.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição, uma vez que deverá ser 

requerido nos autos do processo em que o recurso foi integralmente 

provido.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA n°:

0745221-18.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Nivaldo Oliveira da Cruz.

Nivaldo Oliveira da Cruz – OAB/MT 10.572-A

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulada por Nivaldo Oliveira da Cruz, no valor de R$ 33,46 (trinta e três 

reais e quarenta e seis centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa, e 

endereço completo;

 Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail e endereço;

Dados bancários do beneficiário, (banco, agência, e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Deferimento do(a) Meritíssimo(a)Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Nivaldo Oliveira da Cruz é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

 Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, data de 
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nascimento, e-mail, telefone e endereço;

Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0069677-76.2019.8.11.0000

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão e conversão, em espécie, de 

licença-prêmio, formulado pelo(a) servidor(a) HUGO RODRIGUES 

PFANNEMULLER, matrícula 5727, Técnico Judiciário, designado para a 

função de confiança de Gestor Administrativo 3, lotado na Primeira e 

Segunda Varas Esp. da Infância e Juventude - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 001/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

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

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) HUGO 

RODRIGUES PFANNEMULLER, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 27-10-2014 a 27-10-2019, condicionando o 

gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste 

e a conveniência do serviço público.

 Por fim, deixo de analisar o pedido de conversão de licença-prêmio em 

espécie, uma vez que excede a competência do Juiz Diretor do Foro, 

porquanto é de competência do Presidente do Tribunal de Justiça, 

conforme disposto no art. 35, XXXI do Regimento Interno e Portaria nº 

540/2010/DGTJ, art. 3º, devendo o servidor requerer diretamente no 

Tribunal de Justiça.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA Nº:

0700591-37.2020.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Requerente:

Vitória Severiana de Miranda

Advogada:

Dra. Maria Lúcia Silva de Aquino (OAB/MT 7.373)

 Vistos etc.

Trata-se de solicitação formulada por Vitória Severiana de Miranda, pela 

qual requer a restauração do registro civil com a expedição de 2ª via da 

certidão de nascimento da Sra. Vitória Severiana de Miranda.

Assevera que “é filha de Balbino Correa de Miranda e Ana Antônia de 

Miranda, nascido em 08/11/1952, registrada no Distrito do Coxipó do Ouro, 

na Comarca de Cuiabá, conforme cópia da Certidão de Nascimento anexa, 

sob o Termo nº39, folha 226, livro 01 De Registro de Nascimento, onde 

deveria encontrar o assento de nascimento de Vitoria Severiana de 

Miranda, registrada em 13 de novembro de 1952” (sic – andamento n. 2).

Esclarece que em “dezembro de 2019, a Autora requereu ao Cartório do 

3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT, a 

segunda via da sua certidão de nascimento, e, foi informada pelo referido 

cartório que, o livro encontra-se totalmente danificado, tornando-se 

impossível o manuseio, impossibilitando assim a emissão da segunda vida 

da certidão de nascimento da autora, conforme consta na certidão anexa” 

(sic – andamento n. 2).

Salienta que “precisa da certidão de nascimento para atualizar a sua 

carteira de identidade e instruir o requerimento de beneficio previdenciário, 

em caráter de urgência, documentos primordiais para o deferimento do 

benefício requerido perante o INSS, que ainda, está em fase de análise” 

(sic – andamento n. 2).

Ao final, requer a “autorização judicial para proceder a Restauração de 

seu Registro Civil de Nascimento conforme a cópia da certidão de 

nascimento” (sic – andamento n. 2).

Pois bem. Os registros públicos têm por finalidade conferir autenticidade e 

segurança jurídica aos atos jurídicos de modo a lhes aferir plena eficácia e 

informações certeiras à disposição de toda a sociedade. Acerca da 

delimitação da competência dos juízes de direito e juízes diretores do Foro 

nessa seara, a legislação federal é omissa, deixando para que as 

normativas estaduais cogitem sobre o tema.

A respeito disso, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro Judicial 

(CNGCJ) dispõe que:

“Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Art. 293. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas 

e as demais matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos 

termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT.

Nesse caminho, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro Extrajudicial (CNGCE) 

preceitua que:

 “Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não 

contenciosa referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, 

conforme art. 52, XXXIV, do COJE e Provimento n.º 12/2013-CM.

(...)
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Art. 929. Os pedidos de retificação, restauração ou suprimento de 

assentamentos no Registro Civil das Pessoas Naturais serão processados 

judicialmente, na forma legal, com exceção das permissões estabelecidas 

nesta consolidação para realizá-los na via Administrativa.”

 O art. 293 da CNGCJ ao expressar “demais matérias referentes aos 

serviços de Registros Públicos”, a normativa visa anunciar que, no tocante 

aos serviços notariais e de registro, exerce o Diretor do Foro as funções 

administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares que envolvam 

sua comarca, afastando de si o conhecimento e julgamento de matéria 

jurisdicional.

 Nessa senda, verifica-se que no caso em questão o Cartório do 3º Ofício 

da Comarca de Cuiabá/MT certificou a impossibilidade de atender ao 

pedido da requerente, tendo em vista que o livro no qual fora registrado o 

nascimento encontra-se sem condições de manuseio. Desse modo, ante a 

inutilização do registro, indispensável será outra forma de reconstituição 

do documento. Todavia, as ações que versam sobre Registros em análise 

a um caso concreto não refletem decisão de cunho puramente 

administrativo, mas sim processo que exige a atuação jurisdicional, de 

jurisdição voluntária, o que afasta a competência da Diretoria do Foro.

 Com efeito, o artigo 51, inciso VI, do Código de Organização Judiciária do 

Estado de Mato Grosso (COJE), prescreve que, in verbis:

 “Art. 51: Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)

 VI – processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos; a 

especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes 

às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas 

derivarem ou forem dependentes;

 Outrossim, o Código anteriormente mencionado em seus artigos 51, VII e 

52, XXXIV é taxativo quanto à competência dos Juízes de Direito para 

processar e julgar os pedidos elencados, bem como quanto à competência 

do Juiz Diretor do Foro para resolver as dúvidas suscitadas pelos 

servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo 

quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos.

 Insta esclarecer que o excerto “e tudo quanto disser respeito aos 

serviços dos registros públicos” relaciona-se a resolver as dúvidas 

suscitadas em todas as matérias que envolvem o serviço dos registros 

públicos, visto que estes são procedimentos de natureza unicamente 

administrativa.

 Ademais, inobstante o inciso VI do artigo 51 não deixe expresso todos os 

tipos de ação a ser processadas nos juízos cíveis, mais adiante, o 

disposto no inciso X, alínea ‘b’, do artigo 51 corrobora com essa 

afirmação, veja-se:

 “Art. 51 Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

X - processar e julgar;

(...)

b) os feitos de natureza civil e comercial, não especificados nos incisos 

anteriores;”

Posto isso, diante das disposições legais e conceituais supracitadas, a 

competência para processar e julgar feitos referentes à Restauração de 

Registro Civil é do Juiz de Direito das Varas Cíveis, por conseguinte, 

deverá a parte buscar a esfera judicial para satisfazer a sua pretensão.

 Intime-se a requerente por meio de sua advogada via DJE para ciência e, 

após, arquive-se o expediente com as cautelas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029585 Nr: 36615-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PINTO DE FIGUEIREDO NETO

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA LISBOA PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/RJ-172244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791305 Nr: 45379-38.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSER KHALED KARHAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE 

SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.920,82(três mil, 

novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

1.960,41(um mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.960,41(um mil, novecentos e 

sessenta reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84167 Nr: 3611-55.2000.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 39,60 (trinta 

e nove reais e sessenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 30,71 

(trinta reais e setenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 8,89 

(oito reais e oitenta e nove centavos) que deverá ser depositado em nome 

de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232808 Nr: 2248-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECAMAT FLORESTAL LTDA, TATIANA BENJAMIN 

VILLAR PRUDÊNCIO

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

S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Ney José Campos - OAB:44243MG, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois 

reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em 

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em 

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11588 Nr: 16515-44.1999.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4.575/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 96,50(noventa e 

seis reais e cinquenta centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832200 Nr: 37807-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 
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REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51798 Nr: 18045-78.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA MARIA CORREIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538, SÉRGIO B. B. 

PARREIRAS - OAB:3845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 204,74 

(duzentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 196,62 (cento e noventa e seis reais e sessenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 8,12 (oito reais e doze centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco 

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

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

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94338 Nr: 829-80.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COM. EQUIP. ENERG. SOLAR LTDA, 

Paulo Roberto Damin, GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidio Honório Santos - 

OAB:MT/2188, GILMAR ANTONIO DAMIN - OAB:8111/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 833,84 

(oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), a que foi 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10239 Nr: 14808-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRANDAO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO - 

OAB:4867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO SALLES - 

OAB:4194-B/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 499,09 

(quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos), a que foi 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820122 Nr: 26359-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA NETO, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LYVIA CHRYTINA 

MIRNDA PEDROSO - OAB:MT 19654-0, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT
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 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 589,04 

(quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,64 (cento e 

setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779128 Nr: 32564-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.147,18(um mil, 

cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

573,59(quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 573,59(quinhentos e setenta e 

três reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014796 Nr: 29626-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA CUIABÁ II SPE LTDA, LINCON FERNANDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947066 Nr: 58606-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ALVES SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

688,03(seiscentos e oitenta e oito reais e três centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 274,63(duzentos e setenta e quatro reais e sessenta 

e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838358 Nr: 43048-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBDS, DAIANA DE OLIVEIRA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,47 

(quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,07 (cento e 

quarenta e nove reais e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 
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guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170814 Nr: 40539-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLERSON KACIO DA SILVA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160444 Nr: 36115-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON MODESTO BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102979 Nr: 11724-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA DA SILVA SOUZA, CLARA MARQUES DE 

SOUZA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,67 

(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 72,97(setenta e dois reais e noventa e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367583 Nr: 5615-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA DA SILVA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

666,12(seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 252,72(duzentos e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de 

TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 

(trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em 

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

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31092 Nr: 8218-82.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA COSTA VASCONCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALZIZIO VIEIRA DE ARAUJO - 

OAB:3773/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 173,48 (cento e 

setenta e três reais e quarenta e oito centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 157,79 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), 

para recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 15,69 (quinze reais e sessenta e nove centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco 

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

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

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18484 Nr: 13441-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTÃO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 251,18 

(duzentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), a que foi 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79016 Nr: 2084-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Carvalho Ltda., VALDIR PEREIRA DE 

CASTRO, ADELAIDE C. DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 238,25 

(duzentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 217,30 (duzentos e dezessete reais e trinta 

centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 20,95 (vinte reais e noventa e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta corrente nº 5540-9, 

CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 
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ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17437 Nr: 32944-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO RODRIGUES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, SUELLEM 

MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 197,22 (cento e 

noventa e sete reais e vinte e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), para recolhimento da guia de 

custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 2,22 

(dois reais e vinte e dois centavos) que deverá ser depositado em nome 

de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 13198-04.2000.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FIRMINO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 140,06(cento e 

quarenta reais e seis centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11965 Nr: 15973-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL ABC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DE COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO BELIZÁRIO - 

OAB:5.707-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 59,46(cinquenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), a que foi condenada nos termos 

da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

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

ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS 

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12976 Nr: 13061-90.1998.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MODZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 126,20 (cento e 

vinte e seis reais e vinte centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 
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ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10228 Nr: 15149-33.2000.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOÃO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 21,62(vinte e um 

reais e sessenta e dois centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 6881-58.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 83,78(oitenta e 

três reais e setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

74,89(setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), para recolhimento 

da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a 

R$ 8,89(oito reais e oitenta e nove centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, 

conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78266 Nr: 659-40.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA PEREIRA DE 

SOUZA VIDAL - OAB:5.815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/MT, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 17.803

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte devedora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 202,87 

(duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 185,09 (cento e oitenta e cinco reais e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 17,78 (dezessete reais e setenta e oito centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco 

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

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

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028689 Nr: 36146-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN BARBOSA DOS REIS - ME, 

FRANKLIN BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 237,16 

(duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$ 187,92 (cento e oitenta e sete reais e noventa e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 49,24 (quarenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028689 Nr: 36146-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN BARBOSA DOS REIS - ME, 

FRANKLIN BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 627,91 

(seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 214,51 (duzentos e 

quatorze reais e cinquenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059029 Nr: 50520-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEYA GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO WILSON ROMEIRO 

MARTINS - OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173463 Nr: 41491-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHANAEL DA SILVERIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 278,91 

(duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 72,21 (setenta e dois reais e 

vinte e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178317 Nr: 650-88.1993.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO EM 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 
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OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 103,76 (cento e 

três reais e setenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 82,81 

(oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), para recolhimento da guia 

de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

20,95 (vinte reais e noventa e cinco centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, 

conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0013743-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

CARLITO DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

WESLAYNE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

DANIELE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

NILTON CESAR VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARA REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCINEIA DE SOUZA (REQUERENTE)

GILMAR DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

GILBERTO SOUZA LEITE (REQUERENTE)

ALICE GENIL DE SOUZA (REQUERENTE)

MICHELE BEATRIZ DE SOUZA SANTANA PEREIRA (REQUERENTE)

ADORACY DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

VITOR HUGO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALBERTINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

AUXILIADORA SOUZA DA SILVA GOETTERT (REQUERENTE)

ANDREA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ALDIRENE DOMINGAS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ADNAIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALICE GENIL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0013743-49.2015.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARA REGINA DA SILVA SOUZA, ANTONIO CARLOS 

SILVA DE SOUZA, LUCINEIA DE SOUZA, GILMAR DE SOUZA LEITE, 

GILBERTO SOUZA LEITE, ALICE GENIL DE SOUZA, MICHELE BEATRIZ DE 

SOUZA SANTANA PEREIRA, ADORACY DE SOUZA CARVALHO, VITOR 

HUGO DE SOUZA, ALBERTINA SOUZA DA SILVA, AUXILIADORA SOUZA 

DA SILVA GOETTERT, ANDREA SOUZA DA SILVA, ALDIRENE DOMINGAS 

SOUZA DA SILVA, ADNAIR SOUZA DA SILVA, ANDRE SOUZA DA 

SILVA, JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA, CARLITO DE ARRUDA FILHO, 

WESLAYNE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, DANIELE VIEIRA DE SOUZA, 

NILTON CESAR VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ESPOLIO DE ALICE GENIL 

DE SOUZA Vistos etc. Como medida de celeridade, designo audiência de 

conciliação, para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 14:40 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se, por meio 

dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de abril de 2017. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030921-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERIDO)

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (INVENTARIADO)

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA SILVA CORREA OAB - CE26754 (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1030921-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN INVENTARIADO: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN REQUERIDO: 

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN, PAULO SERGIO DE AGUIAR BOJIKIAN 

Vistos etc. Indefiro o pedido de remoção do inventariante nestes autos, 

devendo os interessados, querendo, promover ação autônoma. Intimem-se 

os sucessores, para manifestarem-se, sobre o aditamento à primeiras 

declarações, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014557-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014557-73.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO 

INVENTARIADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos 

etc. Converto o julgamento em diligência, em face da pendência de atos 

indispensáveis à conclusão do processo. Expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para que verifique a existência 

de saldos em conta bancária, bem como, eventuais seguros e títulos de 

capitalização, em nome da falecida, Joacir Maria Ferreira, CPF nº 

299.704.661-00, filha de Maria de Souza Ferreira, efetuando-se o depósito 

judicial dos valores, em conta vinculada a estes autos, em 05 (cinco) dias. 

Após resposta aos ofícios, intime-se o inventariante para que, em 10 (dez) 

dias: 1. esclareça quanto a existência de seguro prestamista e baixa da 

alienação fiduciária incidente sobre o veículo integrante do acervo, sem a 

qual impede a sua transferência. 2. apresente certidão negativa de débito 

tributário, perante a Fazenda Pública Estadual, à qual ficará condicionada 
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a expedição da carta de adjudicação e alvarás. 3. apresente as últimas 

declarações (art. 620, c/c art. 667, do CPC), atribuindo o valor de 

avaliação do veículo automotor, bem como, separando a quantia 

necessária ao pagamento do crédito penhorado nos autos. Por fim, 

expeça-se ofício ao juízo da 7ª Vara do Trabalho esclarecendo que não 

há, no momento, numerário para pagamento do débito pelo espólio, 

vinculado a estes autos. Na sequência, voltem-me os autos conclusos 

para análise. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017739-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA MENEGATTI (REQUERENTE)

SANDRO ROBERTO MENEGATTI (REQUERENTE)

JOAO HIDERALDO CAMPOS CATARINO BRASILIO MENEGATTI 

(REQUERENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (REQUERENTE)

GELSON MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLACY APARECIDA CARLOTTO MENEGATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017739-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAQUELINE APARECIDA MENEGATTI, JOAO HIDERALDO 

CAMPOS CATARINO BRASILIO MENEGATTI, GELSON MENEGATTI FILHO, 

SANDRO ROBERTO MENEGATTI, GELSON MENEGATTI REQUERIDO: 

GLACY APARECIDA CARLOTTO MENEGATTI Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência, em face da pendência de atos indispensáveis à 

conclusão do processo. Observa-se que, as partes são maiores, 

capazes, estão representadas, razão pela qual, converto o presente 

inventário, em arrolamento sumário, em atenção ao disposto no art. 659, 

do Código de Processo Civil. Nesse cenário, intime-se a inventariante para 

que, em 10 (dez) dias: 1. apresente as últimas declarações, 

acompanhadas por plano de partilha amigável. 2. junte aos autos cópia da 

matrícula do imóvel, cuja metade pertence ao espólio. 3. apresente 

certidão negativa de débito tributário, perante a Fazenda Pública Estadual, 

à qual ficará condicionada a expedição do formal de partilha e alvarás. 4. 

comprove providências no sentido de regularizar o veículo registrado em 

nome do espólio. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que 

verifique a existência de saldos em conta bancária, bem como, eventuais 

seguros e títulos de capitalização, em nome da falecida, Glaci Aparecida 

Carlotto Menegatti, CPF nº 544.551.461-72, filiação Francisco Pedro 

Carlotto e Ivone Moraes Carlotto, efetuando-se o depósito judicial dos 

valores, em conta vinculada a estes autos, em 05 (cinco) dias. 

Consigne-se que, os valores somente serão liberados ao final, saldo 

motivo devidamente justificado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro 

de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039538-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DAS GRACAS BARROS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039538-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO MARCOS DE BARROS DE CUJUS: REGINA DAS 

GRACAS BARROS Vistos etc. Intime-se o inventariante, para que, em 20 

(vinte) dias: 1º. apresente as primeiras declarações, atribuindo o valor 

corrente dos bens integrantes do acervo, em observância ao disposto no 

art. 620, do CPC; 2º. esclareça quanto à existência de seguro prestamista 

em relação ao veículo Corolla, placa QBF6431 (id. 23710569), ou a 

quitação do contrato de alienação fiduciária, considerando que a 

existência de contrato de alienação fiduciária impede a transferência do 

bem; Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000440-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERNANDES DE SOUZA ULIANI (REQUERENTE)

MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000440-77.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA, KELY FERNANDES DE 

SOUZA ULIANI Vistos etc. Primeiramente, em que pese o pedido de 

substituição de inventariante exigir que o seu trâmite se dê de forma 

incidental, por se encontrar nos autos justificada a não observância dos 

prazos processuais pela inventariante, indefiro o pedido de id. 19982386. 

Por outro lado, indefiro o pedido de suspensão do trâmite processual, 

tendo em vista que a ausência das certidões solicitadas não impede a 

prolação da sentença, mas somente a expedição do formal de partilha. 

Diante do exposto, intime-se a inventariante, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente as últimas declarações, conforme determinado no id. 17417871. 

Consigno que, conforme manifestado, à cônjuge sobrevivente é garantido 

o direito real de habitação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0041570-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AREDES TAVARES (REQUERENTE)

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVANDRO VINCENZI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MIRIAM CRIS VICENZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0041570-69.2014.8.11.0041 REQUERENTE: WANDERLUCIO ALVES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIO AREDES TAVARES, EVANDRO VINCENZI DE 

OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESPOLIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 62 de 3769



DE MIRIAM CRIS VICENZI Vistos etc. Acolho o parecer Ministerial de id 

21546241, intime-se o inventariante, para dar cumprimento integral a 

decisão de id 21546241, no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022494-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

GRACA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1022494-66.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do motivo do cancelamento 

do alvará expedido para a autora Maria as Graças Oliveira de Campos 

Borges. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039247-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. D. A. (RÉU)

A. M. D. S. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, fornecendo seu 

endereço atualizado ante a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

para que seja efetuada a intimação pessoal acerca da audiência 

designada. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024566-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA CRISTINA DE SOUZA OAB - 717.611.791-87 

(REPRESENTANTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PARIZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI OAB - MT0008631A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1024566-26.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: KAUHAN DE SOUZA PARIZZI 

REPRESENTANTE: RAFAELA CRISTINA DE SOUZA EXECUTADO: WILLIAN 

PARIZZI Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se, sobre a 

petição de id 27331949, bem como, o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019779-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILDES DA CONCEICAO PEIXOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - MT1743 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 11 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002066-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 05 de 

março de 2019, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030243-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIR SIMAO MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA FERNANDA DE ANDRADE MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação da Parte Requerida, por meio de seu advogado, via 

DJE, para comparecer à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 05 

de março de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010643-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REUTER MIRANDA OAB - SP353741-O (ADVOGADO(A))

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOTELHO LEITE OAB - MT26824/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 11 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011288-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ELPIDIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE DE JESUS ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 11 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013539-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. D. C. (RÉU)

T. D. N. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação da parte autora, por meio de seus advogados, via 

DJE, para comparecer à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 04 

de março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023074-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0016638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. O. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. S. C. C. D. V. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 04 de 

março de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1020314-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE OLIVEIRA SARAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA APARECIDA DA GRACA ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 05 de 

março de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028029-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCIO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, apresentar nos autos a certidão de 

casamento/nascimento da curatelanda, bem como para retificação do 

termo de curatela definitiva de id. 278888443. CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034671-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THANEA PAES DE BARROS DO CARMO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ERNESTO PAES DE BARROS OAB - MT4867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOYVA GODINHO PAES DE BARROS (DE CUJUS)

PUBLIO PAES DE BARROS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JOAO ERNESTO PAES DE BARROS (HERDEIRO)

YVA PAES DE BARROS (HERDEIRO)

SUSAN KATLEN PAES DE BARROS CARVALHO (HERDEIRO)

PUBLIO PAES DE BARROS JUNIOR (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1034671-62.2019.8.11.0041 INVENTARIANTE: THANEA PAES DE BARROS 

DO CARMO DE CUJUS: PUBLIO PAES DE BARROS, NOYVA GODINHO 

PAES DE BARROS Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido de id 

26693899 e, concedo o prazo de 20 (vinte) dias, para cumprimento das 

determinações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022257-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PIRES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1022257-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUSDALVA PEREIRA DOS 

SANTOS INVENTARIADO: NADIR PIRES DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, sobre o parecer Ministerial de 

id 26851835, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032895-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JILDETH BRITO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

JILDETH BRITO DE FARIA OAB - MT3766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 Vezes com 

Intervalo de 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1032895-61.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: JILDETH 

BRITO DE FARIA POLO PASSIVO: LAZARA FERREIRA DE BRITO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Jildeth Brito de Faria, em 

face de Lazara Ferreira de Brito, devidamente qualificados. Consta dos 

autos que, a autora é filha de Lazara Ferreira de Brito, hoje com noventa e 

oito anos, que sempre foi cuidada por sua filha caçula, Pérola Elizabeth 

Ferreira de Brito Jesus, falecida em 10 de setembro de 2018 (id. 

15674266) e, hoje, a curatelando, não se movimenta, tem dificuldades para 

se alimentar e não se apresenta com o necessário discernimento para os 

atos da vida civil. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

15716354, que nomeou a autora curadora provisória da curatelanda. 

Relatório de estudo social consta do id. 16421728. A citação da 

curatelanda foi realizada na pessoa de seu neto, Arthur Gustavo Brito de 

Farias, pois a oficial de justiça constatou que ela não possuía capacidade 

de discernimento para o seu recebimento, conforme certificado no id. 

16636389. O INSS informou que existe benefício previdenciário ativo, em 

favor da curatelanda (id. 17441388). Contestação por negativa geral, 

apresentada pela curadora nomeada, consta do id. 21033000. Instado a 
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se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou pela procedência 

da ação (id. 21963627). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente as provas produzidas nos autos, verifica-se que a 

curatelanda conta hoje com noventa e nove anos de idade (id. 15674264) 

e em decorrência da idade avançada não se locomove por força própria, 

necessita de cuidados para alimentação e higiene pessoal, o que a torna 

dependente do auxílio de terceiro, em especial para a prática dos atos de 

natureza civil, de caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado 

(id. 16421728), constatou-se que a curatelanda está sendo bem assistida 

pela filha, que lhe presta os cuidados necessários ao seu bem estar. Em 

tais circunstâncias, a curatela se apresenta como medida necessária, 

encontrando-se a autora apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

DECRETO a curatela de Lázara Ferreira de Brito, nomeando, como sua 

curadora Jildeth Brito de Faria, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES, digitei. CUIABÁ, 27 de 

novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032895-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JILDETH BRITO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

JILDETH BRITO DE FARIA OAB - MT3766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para que apresente nos autos cópia 

da Certidão de Casamento/Nascimento do(a) Curatelado(a), para a 

posterior confecção de Mandado de Inscrição. CUIABÁ, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0005763-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. F. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. F. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR VIANA MOURATO OAB - MT14265-A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PIVA MOURATO OAB - MT12504-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0005763-17.2016.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, que 

no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos, os dados bancários em nome 

da parte autora, para recebimento dos alimentos ordinários.. CUIABÁ, 10 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021136-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ CESAR ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

HELEN SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIRO ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO CREMASCO OAB - SP59298 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MENEGALDO BAPTISTA PEREIRA OAB - SP96144 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021136-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELEN SANTOS ANTUNES DE 

SOUZA, ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA, ROMILDA ROSA DOS 

SANTOS, LUIZ CESAR ANTUNES DE SOUZA, JAIRO ANTUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA Vistos etc. Defiro o pedido 

de id 27417287 e, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para manifestação 

nos autos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006230-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELQUISE QUEIROZ BARRETO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO ALTERAÇÃO DE REGIME DE 

CASAMENTO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 1006230-71.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Casamento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO POLO PASSIVO: 

BELQUISE QUEIROZ BARRETO FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO e BELQUISE QUEIROZ 

BARRETO TAKARASHI SARMENTO, em comum acordo requerem a 

Alteração de Regime de Casamento, com o objetivo de autorizar a 

modificação do regime de casamento de Comunhão Parcial de Bens para 

Comunhão Universal de Bens, expedindo a ordem para o Cartório Xavier 

de Matos de Cuiabá/MT, para que proceda às devidas averbações, 

expedindo-se nova Certidão de Casamento para os finas legais. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Modificação de Regime de 

Bens do Casamento, proposta por André Ricardo Takarashi Sarmento e 

Belquise Queiroz Barreto Takarashi Sarmento, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, os requerentes contraíram matrimônio em 14 de 

dezembro de 2018, sob o regime da comunhão parcial de bens ( id. 

18002228), e pretendem a modificação do regime eleito para o da 

comunhão total de bens, já que, mais conscientes, entendem ser o regime 

que melhor atende aos anseios do casal. As custas foram recolhidas (id. 

18144579). Em cumprimento ao disposto no art. 734, §1º, do Código de 

Processo Civil, foi expedido edital e publicado, tendo decorrido o prazo 

fixado sem impugnações (id. 18346079). Instando a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente ao pedido (id. 

20041788). É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido cinge-se à 

alteração do regime de bens do casamento eleito pelas partes, da 

comunhão parcial de bens para o da separação total de bens. O Código 

Civil no art. 1.639, §2º, admite a mutabilidade do regime de bens, em 

homenagem a autonomia privada, possibilitando, assim, aos cônjuges essa 

alteração, mediante autorização judicial e pedido motivado de ambos os 

consortes, com resguardo de eventuais direito de terceiros. Cumpre 

observar que, a dinâmica da vida moderna que muitas vezes vem a 

interferir nas relações patrimoniais dos consortes faz com que o 

regramento inicialmente escolhido não mais atenda aos anseios do casal. 

As formalidades exigidas pelo art. 734, do Código de Processo Civil foram 

observadas, tendo decorrido o prazo de trinta dias da publicação do edital. 

Nesse cenário, presentes os requisitos autorizadores da mudança de 

regime, resguardados direitos de terceiros, não há razão para se obstar a 

alteração do regime escolhido. Diante do exposto, concedo autorização 

judicial, para que as partes alterem o regime de bens do casamento, 

celebrado em 14 de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, de 

“comunhão parcial de bens” para “comunhão total de bens”, com 

fundamento 1.639, §2º, do Código Civil c/c art. 486, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Cartório 

Num. 23183255 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: ANGELA REGINA 

GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - 06/09/2019 15:06:17 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATXBJQPXT de Registro Civil 

para averbação, especificando-se que a alteração se deu em razão de 

sentença judicial, proferida nesta data, o nome deste juízo e número do 

processo. Após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Custas 

recolhidas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2019. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA DE 

MAGALHAES, digitei. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037691-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE FERREIRA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1037691-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLY LEAO DE SOUZA 

REQUERIDO: ALAIDE FERREIRA LEAO Vistos etc. Indefiro o pedido de id 

26295199, eis que, trata-se de providência da parte, junto ao MTPREV. 

Cumpra-se a sentença de id. 17085190. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023613-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. V. (REQUERENTE)

D. C. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

SEONIR ANTONIO JORGE OAB - MT23002-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. J. J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, acerca das últimas 

declarações e documentos juntados pelo inventariante (id. 21987986 e 

21987988). CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026350-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LEITE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ PROCESSO n. 1026350-38.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Capacidade 

Processual, Curadoria dos bens do ausente]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO LEITE E SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

JORGE RODRIGUES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Maria do Carmo Leite e Silva, em face de Jorge 

Rodrigues da Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos que, a 

autora é esposa do curatelando, que, no ano de 2010, foi diagnosticado 

com um câncer, que o levou à aposentadoria por invalidez (CID 10 P371), 

sendo que, neste ano, sofreu um AVE, que lhe deixou sequelas 

neurológicas, e, atualmente, se encontra em estado vegetativo, o que o 

tornou impossibilitado ao exercício dos atos da vida civil, conforme atesta 

o laudo médico de id. 20987547. A ação foi recebida, por força da decisão 

de id. 21025236, que concedeu a gratuidade processual postulada, 

nomeou a autora curadora provisória do curatelando, determinou sua 

citação, a expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual 

auxílio previdenciário percebido e a realização de estudo social. O 

curatelando foi citado, na pessoa de sua curadora provisória, conforme 

certificado no id. 21515515. O INSS informou que o curatelando é servidor 

público, portanto, vinculado a regime próprio (id. 22084121). O relatório de 

estudo interprofissional, consta do id. 22366184. Contestação por 

negativa geral, consta do id. 24978631. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do curatelando, os 

termos constantes do id. 25729261. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, as provas documentais produzidas, em especial, os laudos 

médicos apresentados, demonstram, com segurança, que o curatelando, 

se encontra impossibilitado ao exercício dos atos da vida civil, pois 

acamado, não se comunica e somente se alimenta por sonda, em 

decorrência do acidente vascular encefálico, ocorrido neste ano. A fim de 

corroborar os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se 

constatou que o curatelando impõe acompanhamento e cuidado constante, 

em face de sua atual condição pessoal, sem qualquer possibilidade de 

gerir os atos da vida civil. Nesse cenário, a curatela é medida necessária 

neste momento da vida do curatelando, encontrando-se a autora apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Jorge 

Rodrigues da Silva, nomeando como sua curadora Maria do Carmo Leite e 

Silva, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, 

em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além 

disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA 

DE MAGALHAES, digitei. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054681-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. F. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1054681-30.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025965-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

IVARLETE MARTINS OAB - 018.755.421-83 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para se 

pronunciar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, ante a manifestação do requerido ID. 27334766. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031142-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. D. S. (EXEQUENTE)

Y. F. D. A. D. S. (EXEQUENTE)

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação da parte autora, por meio de seu advogado(a), via 

DJE, para comparecer à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059486-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO ALTERAÇÃO DE REGIME DE 

CASAMENTO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 1059486-26.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 55.000,00 ESPÉCIE: [Casamento]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO POLO 

PASSIVO: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: WALERIA DOS SANTOS CORDEIRO e 

CLAUDIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, em comum acordo requerem a 

Alteração de Regime de Casamento, com o objetivo de autorizar a 

modificação do regime de casamento de Comunhão Parcial de Bens para 

Separação Total de Bens, expedindo a ordem para o Cartório Xavier de 

Matos em Cuiabá/MT, para que proceda às devidas averbações, 

expedindo-se nova Certidão de Casamento para os finas legais. DECISÃO: 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Trata-se de Ação de Modificação de Regime de Bens do Casamento, 

requerido por Waleria dos Santos Cordeiro e Claudio Ferreira da Costa 

Junior, ambos devidamente qualificados nos autos. Publique-se edital, nos 

termos do art. 734 do Código de Processo Civil, divulgando a pretendida 

alteração de regime de bens dos cônjuges, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES, digitei. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
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internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023286-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA OTTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAULPHO LUIZ OTTONI FILHO (REQUERIDO)

CAROLINE PEREIRA OTTONI e CARINA PEREIRA OTTONI (REQUERIDO)

ATAULPHO LUIZ OTTONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1023286-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA OTTONI 

INVENTARIADO: ATAULPHO LUIZ OTTONI REQUERIDO: ATAULPHO LUIZ 

OTTONI FILHO, CAROLINE PEREIRA OTTONI E CARINA PEREIRA OTTONI 

Vistos etc. Indefiro o pedido de nulidade da intimação publicada, eis que, 

trata de se substabelecimento com reservas de poderes. Providencie a 

ilustre Gestora o cadastramento de todos os advogados constituídos nos 

autos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa, até a 

manifestação dos interessados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1053905-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS FONSECA PINHEIRO FERREIRA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY BISPO NONATO (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO ALTERAÇÃO DE REGIME DE 

CASAMENTO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 1053905-30.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

RENATO DIAS FONSECA PINHEIRO FERREIRA POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCIELLY BISPO NONATO FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

RENATO DIAS FONSECA PINHEIRO FERREIRA e FRANCIELLY BISPO 

NONATO, em comum acordo requerem a Alteração de Regime de 

Casamento, com o objetivo de autorizar a modificação do regime de 

casamento de Separação Total de Bens para Comunhão Parcial de Bens, 

expedindo a ordem para o Cartório Silva 1º Registro Civil e Tabelionato de 

Notas de Goiânia-GO, para que proceda às devidas averbações, 

expedindo-se nova Certidão de Casamento para os finas legais. DECISÃO: 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Trata-se de Ação de Modificação de Regime de Bens do Casamento, 

requerido por Renato Dias Fonseca Pinheiro Ferreira e Francielly Bispo 

Nonato, ambos devidamente qualificados nos autos. Publique-se edital, 

nos termos do art. 734 do Código de Processo Civil, divulgando a 

pretendida alteração de regime de bens dos cônjuges, pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES, 

digitei. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022528-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para que apresente nos autos cópia 

da Certidão de Nascimento do Curatelado, para a posterior confecção de 
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Mandado de Inscrição. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1058977-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. J. (REQUERENTE)

J. D. J. (REQUERENTE)

K. C. D. J. (REQUERENTE)

M. D. L. M. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. J. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058977-95.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARIA DE LOURDES MESQUITA REQUERENTE: JANAINE 

DE JESUS, JOCIANE DE JESUS, KELEN CRISTINA DE JESUS 

INVENTARIADO: RONALDO CECILIO DE JESUS Vistos etc. 1. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. 2. Recebo o presente inventário, ressalvando, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do arrolamento comum. 3. Nomeio 

como inventariante Maria de Lourdes Mesquita. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Sendo de 

interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 4. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 5. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 6. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 7. 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome de Ronaldo Cecilio de Jesus, CPF nº 

156.812.111-34. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. 8. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 

654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda Pública não 

impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja 

devidamente garantido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro 

de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1044105-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1044105-75.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do relatório psicossocial de 

id. 27320572. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013231-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. R. (AUTOR(A))

A. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT19717-O 

(ADVOGADO(A))

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MANUEL DUARTE COSTA OAB - DF05060 (ADVOGADO(A))

DANIELE LUISA ALMEIDA TAVARES OAB - DF21734 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1013231-10.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição apresentada no 

id n. 25732909 em 04/11/2019 CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019366-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

IRACEMA WAGNER OAB - 008.750.689-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (REU)

J. R. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1019366-38.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010485-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA JENNEFER DA SILVA BARROS OAB - 024.016.601-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0025358-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

CRISTHYANE AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

DANIELLE AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE OAB - MT3936-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO OAB - MT6027-O (ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022926-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA CRISTINA NERY TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODISLANDO SILVA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 13 de 

março de 2020, às 8h30min, que se realizará no CENTRO DE 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052768-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MODESTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELI CABRAL DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1052768-13.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014388-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PETROSKI MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MUNIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente 

e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para remetê-los à 

Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente o plano de partilha. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

Katiúscia Marcelino Correia (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883153 Nr: 18634-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN SANTOS 

DAMACENO, para devolução dos autos nº 18634-50.2014.811.0041, 

Protocolo 883153, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354516 Nr: 24818-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDCES, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA JUNIOR - 

OAB:15.406-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERIO 

CONCEIÇÃO PAULO, para devolução dos autos nº 

24818-32.2008.811.0041, Protocolo 354516, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4586 Nr: 641-63.1992.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdSM-V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, OTACÍLIO PERON 

- OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OTACÍLIO PERON, 

para devolução dos autos nº 641-63.1992.811.0041, Protocolo 4586, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102268 Nr: 6875-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MECCHI DE ARRUDA, HELEN MECCHI DE 

ARRUDA FIGUEIREDO (FALECIDA), HELIMAR TADEU DE ARRUDA 

FIGUEIREDO, MÁRIO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, DOMINGO SÁVIO DE 

ARRUDA FIGUEIREDO, EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

LEONARDO DE ARRUDA FIGUEIREDO, ROSELI PEREIRA MECCHI DA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO PONCE DE ARRUDA, ESPÓLIO DE 

JOSEPHINA MECCHI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Buzelle - OAB:2381, JOSÉ 

CORREA DA COSTA - OAB:0532/MT, JUDERLY SOARES VARELLA 

JUNIOR - OAB:7298/OAB/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT, ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - OAB:6108 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR MAZZETTI - 

OAB:147144/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WOLNEY LEITE DE 

LIMA, para devolução dos autos nº 6875-51.1998.811.0041, Protocolo 

102268, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367573 Nr: 5521-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILDES PAULINO VILELA MACIEL, NÉLIA DE CASTRO 

ANTUNES MACIEL, ALUISIO DE CASTRO ANTUNES MACIEL, NPVM, TPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÊ ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAEL NAVES 

DIAS, para devolução dos autos nº 5521-05.2009.811.0041, Protocolo 

367573, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854188 Nr: 56786-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANE RAVENNA MARTINS FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIMEIRE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para retirar 

o Alvará Judicial expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039007 Nr: 41156-37.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILZA TOMÉ 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 41156-37.2015.811.0041, 

Protocolo 1039007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1059170-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR MORAES TEODORO (REQUERENTE)

NILZA FERREIRA MORAES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TEODORO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059170-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HEITOR MORAES TEODORO, NILZA FERREIRA MORAES 

TEODORO INVENTARIADO: JULIO CESAR TEODORO Vistos etc. 1. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

sua revogação, caso evidenciada nos autos a ausência de preenchimento 

dos pressupostos. 2. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante Nilza Ferreira Moraes 

Teodoro, independentemente de assinatura do termo de compromisso. 4. 

Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 5. 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, em nome de Júlio Cesar 

Teodoro, CPF nº 815.507.908-20, para verificação de existência de ativos, 

em nome do falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, 

em busca de informações sobre a existência de veículo registrado, em 

nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a 

indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a 

este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. 6. Consigno que, a parte autora 

deverá, em 15 (quinze) dias, regularizar o negócio jurídico realizado entre 

a viúva e o herdeiro, em observância ao disposto no art. 108 do CC. 7. 

Outrossim, em face do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões 

relacionadas a débito tributário relacionado à sucessão, não obstará a 

conclusão deste processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1058843-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA ZABOTTE BARBOSA (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO DE ZABOTTE BARBOSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VERGINIO BARBOSA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058843-68.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: JOAO ANTONIO DE ZABOTTE BARBOSA REQUERENTE: 

VITORIA ZABOTTE BARBOSA ESPÓLIO: ANTONIO VERGINIO BARBOSA 

Vistos etc. 1. Custas recolhidas, id. 27264162. 2. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante 

João Antônio de Zabotte Barbosa, independentemente de assinatura do 

termo de compromisso. 4. Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. 5. Determino a utilização do sistema BACENJUD em nome 

de Antônio Verginio Barbosa, CPF nº 557.319.378-34, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 6. Outrossim, em face 

do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões relacionadas a débito 

tributário relacionado à sucessão, não obstará a conclusão deste 

processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060548-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT6867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACY CLARICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060548-04.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS RÉU: MIRACY 

CLARICE DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende 

a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo e qualificando todos os herdeiros 

do de cujus no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060651-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARAY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060651-11.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LINDARAY APARECIDA DE OLIVEIRA INVENTARIADO: 

MARIA HELENA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a 

procuração atualizada, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058858-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

abilio cardos de azevedo (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PONCE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058858-37.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ABILIO CARDOS DE AZEVEDO RÉU: CRISTIANE PONCE 

BARROS Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, 

em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, os documentos pessoais de 

Cristiane Ponce Barros, bem como, a procuração outorgada pela mesma, 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1054176-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ADNE DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIOS GONCALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054176-39.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES, GLEICE ADNE DE 

ARRUDA GONCALVES INVENTARIADO: MARCOS AURELIOS 

GONCALVES Vistos etc. 1. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, 

ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciado 

nos autos a ausência de preenchimento dos pressupostos. 2. Em face 

dos elementos constantes dos autos, é possível a observância do rito do 

arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do inventário ou de arrolamento comum. 3. Nomeio 

como inventariante Gleice Adne de Arruda Gonçalves, independentemente 

de assinatura do termo de compromisso. 4. Deverá a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. 5. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD em nome de Marcos Aurelio Gonçalves, CPF nº 

274.319.831-15, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. 6. Quanto ao imóvel de propriedade de Maria Inês 

Gonçalves, esclareço que o mesmo não faz parte deste acervo 

hereditário, devendo ser primeiro regularizado em ação de inventário 

respectiva. 7. Expeça-se ofício ao RH do Ministério da Saúde, para que, 

informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, os valores existentes em nome de 

Marcos Aurélio Gonçalves, CPF nº 274.319.831-15 - código do cargo 

422214, matrícula 1029837, identificação única 5523480. Na comunicação, 

faça constar que todo e qualquer valor encontrado, deverá ser transferido 

para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 8. Oficie-se ainda, 

a seguradora SAMEBI PREVIDÊNCIA PRIVADA, para que, em 05 (cinco) 

dias, transfira todo e qualquer valor existente em nome do de cujus para a 

conta judicial, devidamente vinculada aos autos, bem como, para que, 

sejam remetidos aos autos, eventuais documentos existentes em nome do 

beneficiário, Marcos Vam Baslem Ramos. 9. Outrossim, em face do 

disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões relacionadas a débito 

tributário relacionado à sucessão, não obstará a conclusão deste 

processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054638-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTINA MOREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (INVENTARIADO)

SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054638-93.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA, MATHEUS 

RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA INVENTARIADO: NESTINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA E SILVA, SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, para que emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, a procuração outorgada por Gislene Auxiliadora 

de Oliveira e Silva, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 2. Com a 

juntada da procuração, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciado nos autos a 

ausência de preenchimento dos pressupostos. 3. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. 4. Nomeio como inventariante 

Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva, independentemente de assinatura 

do termo de compromisso. 5. Deverá a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados. 6. Na mesma oportunidade, devem 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal. 7. Determino a utilização do sistema 

BACENJUD em nome de Nestina Moreira de Oliveira e Silva, CPF nº 

240.630.021-87 e Sebastião Rodolfo da Silva, CPF nº 141.939.901-25, 

para verificação de existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome da de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 8. 

Expeça-se o alvará necessário, em favor da inventariante, para a 

alienação do veículo VW/GOL (id. 26361748), consignando que, a 

integralidade dos valores arrecadados, devidamente comprovados, 

deverão ser depositados em conta judicial, vinculada ao presente 

processo para posterior levantamento, mediante comprovação do débito a 

ser quitado. 9. Outrossim, em face do disposto nos arts. 659, §2º e 662, 
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as questões relacionadas a débito tributário relacionado à sucessão, não 

obstará a conclusão deste processo, já que a Fazenda Pública dispõe de 

meios legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1059303-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAGALHAES DIAS (LITISCONSORTES)

HELIA ALVES DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

KARLA CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

LAURA BEU CARVALHO MAGALHAES (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS SERRA OAB - MT25068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS MAGALHAES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059303-55.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: HELIA ALVES DE CARVALHO LITISCONSORTES: 

KARLA CARVALHO MAGALHAES, SANDRA MAGALHAES DIAS, LAURA 

BEU CARVALHO MAGALHAES ESPÓLIO: JOSE MARTINS MAGALHAES 

Vistos etc. 1. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciada nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos, em face das primeiras declarações. 

2. Recebo o presente inventário, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do arrolamento comum. 3. Em observância à ordem 

estabelecida no art. 617, do CPC, nomeio como inventariante Hélia Alves 

de Carvalho. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, 

em atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC. 4. Nos 

termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo 

no prazo acima. 5. Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. 6. Determino a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de José 

Martins Magalhães, CPF nº 021.809.521-04. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 7. 

Consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida 

para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde 

que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 8. Por fim, diante da 

existência de interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao zeloso 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060857-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO PINTO RAMOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO PINTO DE RAMOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060857-25.2019.8.11.0041. 

ESPÓLIO: ROSIVALDO PINTO RAMOS INVENTARIADO: CONCEICAO PINTO 

DE RAMOS Vistos etc. 1. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciada nos autos a 

ausência de preenchimento dos pressupostos. 2. Recebo o presente 

inventário, ressalvando, desde já, a possibilidade de conversão para o rito 

do arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante Conceição Pinto de 

Ramos. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em 

atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). 4. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 6. Citem-se, 

após, os interessados não representados, pelo correio, se for o caso, 

para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, 

eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, inciso III, 

do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 7. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 8. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). 9. Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 10. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de 

Rosivaldo Pinto Ramos, CPF nº 460.792.031-20. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome dos de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

11. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência 

de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da 

partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059107-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUCIANO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VICTOR MARQUES LUCIANO (RECONVINDO)

FERNNANDO RAPHAEL MARQUES LUCIANO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059107-85.2019.8.11.0041. 

RECONVINTE: VALMIR LUCIANO RECONVINDO: FERNNANDO RAPHAEL 

MARQUES LUCIANO, DANIEL VICTOR MARQUES LUCIANO Vistos etc. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor requer a exoneração 

dos alimentos pagos aos seus filhos, Fernnando e Daniel. No entanto, o 

acordo da ação revisional, acostado ao id. 27258757, refere-se apenas a 

Fernando. Diante do exposto, intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, o título que fixou os 

alimentos em favor do filho Daniel, bem como, da certidão de nascimento 

e/ou documentos pessoais do mesmo, sob pena de indeferimento (art. 
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321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060851-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. P. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060851-18.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CRISTOFFER PONCE PEREIRA LEITE RÉU: GABRIEL RICARDO 

BORGES Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Ante 

à ausência de comprovação de vinculo familiar, indefiro, por ora, o pedido 

de estabelecimento de pensão alimentícia. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, para o próximo dia 18 de fevereiro de 2020, às 10:00 

horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial, onde o 

requerido poderá, caso queira, reconhecer a paternidade 

espontaneamente. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Caso 

não haja o reconhecimento espontâneo da paternidade, como medida de 

celeridade,na mesma data acima designada, deverá ser realizada a coleta 

do material genético que deverá se dar junto ao Gabinete deste juízo, a 

cargo de quem ficará, o acondicionamento e envio das amostras ao 

Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, localizado na Avenida 

Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, TEL: (62)3223-9903 

Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves São Julião, que ora 

nomeio como perita deste Juízo, independentemente de compromisso. O 

pagamento do exame e da taxa de coleta no valor de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) fica de responsabilidade do requerido que, deverá 

providenciar sua quitação, da seguinte forma: a) R$ 200,00 (duzentos 

reais) mediante depósito, na conta bancária do LaboratórioBiogenetics 

(BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ: 33.543.219/0001-96 (Banco do 

Brasil, agência 2591-7, conta corrente: 58202-6), devendo apresentar o 

comprovante na data da coleta. b) R$ 50,00 (cinquenta reais) referente à 

taxa de coleta que, deverá ser pago na data acima designada. Como 

quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as seguintes indagações: 

1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas coincidentes com as 

do(da) autor(a), encontradas no material genético do réu? Em caso 

afirmativo, qual o número? 2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode 

informar se exclui ou determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? 

Em caso afirmativo, qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a 

técnica utilizada para a obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, 

bem como, o digno Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da 

necessidade de quesitos complementares e, de indicação de Assistentes 

Técnicos. O laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e 

deverá conter a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) 

Autor(a). Por derradeiro, advirta-se o requerido de que, a ausência 

injustificada deste, na data designada para a realização do exame, bem 

como sua abstenção quanto ao pagamento da pericia, será entendida pela 

Justiça como indício da paternidade. Outrossim, diante das informações de 

que o requerido é MC, residente na comarca do Rio de Janeiro/RJ - sendo 

inclusive desconhecido seu endereço completo - e, no dia 27/12/2019 fará 

um show em Cuiabá/MT, determino que sua citação/intimação[1] se dê por 

mandado, a ser cumprido, excepcionalmente, por meio de oficial de justiça 

plantonista, no dia 27/12/2019. Deverá o nobre meirinho atentar-se ao 

horário em que o show será realizado, na casa de festas Gerônimo West 

Music, a fim de que seja frutífera a diligência. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva a cópia da presente como mandado. Intime-se 

a parte autora, por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o douto 

Parquet. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

GABRIEL RICARDO BORGES - MC B7: Evento “You Funk” na casa de 

shows Gerônimo West Music: R. Mal. Floriano Peixoto, 401 - Centro, 

Cuiabá - MT, 78045-310. ZONA 01.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1056731-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN HONORATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEDRO LORENA DE MORAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1056731-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: AISLAN HONORATO DE MORAES INVENTARIADO: MIGUEL 

PEDRO LORENA DE MORAES Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, no entanto, 

concedo, com fulcro no §6º do art. 98 do CPC, o parcelamento das custas 

processuais, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à 

correção monetária, conforme disciplina o § 7º do art. 468 da CNGC. O 

pagamento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar da data da intimação desta decisão, considerando ainda 

que, o pagamento deverá ser complementado após a vinda das primeiras 

declarações. 2. Recebo o presente inventário, ressalvando, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do arrolamento comum. 3. Nomeio 

como inventariante Aislan Honorato de Moraes. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Sendo de 

interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 4. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 5. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 6. Citem-se, 

após, os interessados não representados, pelo correio, se for o caso, 

para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, 

eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, inciso III, 

do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 7. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 8. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). 9. Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 10. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome de 

Miguel Pedro Lorena de Moraes, CPF nº 398.777.367-72. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome dos de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem 

ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes 

autos. 11. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a 

existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento 

da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026061-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PEDRO LUGERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026061-08.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PEDRO LUGERIO DE OLIVEIRA, MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA, ANA 

CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o demandante pretende renunciar à sua meação, em 

benefício das filhas, permanecendo como usufrutuária. Importante 

esclarecer que, o ato de disposição patrimonial a que se pretende equivale 

ao ato de doação, não se confunde com a renúncia da herança (art. 

1.806, CC) e, para tanto, deverá observar a forma prescrita em lei. Diante 

do exposto, intime-se o requerente, para que apresente escritura pública 

de doação, em observância ao disposto no art. 108, do Código Civil, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI MARTINS DIANEZ (REQUERIDO)

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO OAB - MT11397-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020637-53.2017.8.11.0041. 

HERDEIROS: TESLES MARTINS DIANEZ, TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO, 

TELMA MARTINS DIANEZ, ISIS MARTINS DIANEZ, INGRID DE SOUZA, IURI 

MARTINS DIANEZ, BORIS MARTINS DIANEZ INVENTARIADO: CLEUSA 

MODESTO DIANEZ Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta 

por Teles Martins Dianez, Tersia Martins Dianez Pineo, Telma Martins 

Dianez, Isis Martins Dianez Silva e Ingrid de Souza Dianez, visando à 

partilha dos bens deixados por Cleusa Modesto Dianez, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, a de cujus faleceu, em 02 de junho de 

2012[1], era casada com Evaristo Martins Dianez, sob o regime da 

comunhão universal de bens[2], com quem teve sete filhos, Tesles Martins 

Dianez, Tersia Martins Dianez Pineo, Telma Martins Dianez, Isis Martins 

Dianez Silva, Boris Martins Dianez, Iuri Martins Dianez e Ires Heron Martins 

Dianez, representada por sua única filha Ingrid de Souza Dianez. Infere-se 

que, a falecida não deixou disposição de última vontade[4], sendo o 

acervo hereditário, de acordo com as primeiras declarações, composto 

pelos bens arrolados no id. 9750243. As impugnações às primeiras 

declarações constam dos ids. 12914089 e 12925133. A inventariante se 

manifestou, acerca das impugnações no id. 14353879 e 14353881, 

sustentando, em síntese, que o patrimônio registrado, em nome dos 

herdeiros, foi adquirido com o esforço da de cujus e do meeiro, já que 

ambos sempre estiveram à frente dos negócios, notadamente, com o 

avanço da idade daquele. Infelizmente, os herdeiros não conseguiram 

realizar um acordo quanto a partilha, o que demanda fixar parâmetros que 

possibilitem a conclusão do presente processo. Conforme se observa da 

decisão constante do id. 26794549, proferida em 30 de julho de 2019, a 

herdeira Tersia Martins Dianez Pineo foi mantida no encargo da 

inventariante. É o que cabia relatar. Sabe-se que, o juízo do inventário é o 

competente para decidir todas as questões de direito e as de fato 

relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as 

alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar 

para as vias ordinárias somente aquelas que demandarem alta indagação 

ou dependerem de outras provas, nos termos do art. 612, do Código de 

Processo Civil. Percebe-se, primeiramente, que o referido artigo se refere 

aos bens deixados pelo falecido. Neste diapasão, analisando as primeiras 

declarações, os argumentos apresentados por todos os interessados e, 

principalmente, os documentos juntados aos autos, percebe-se que parte 

dos bens arrolados não integram o patrimônio da de cujus, e como tal 

devem ser excluídos. Isso porque, a prova a que pretende a inventariante 

demanda dilação probatória, o que afasta a competência deste juízo 

especializado. Consigno que, não há prejuízo aos herdeiros, já que os 

bens que eventualmente sejam descobertos poderão ser partilhados no 

procedimento de sobrepartilha. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante, para que, em 10 (dez) dias: 1º. Retifique as primeiras 

declarações, excluindo do rol de bens do espólio, aqueles não registrados 

em nome da falecida ou do meeiro, já que casados em comunhão universal 

de bens, observando todos os critérios do art. 620, do CPC, 

acompanhadas por plano de partilha; 2º. Junte aos autos a certidão de 

óbito da herdeira Ires Heron Martins Dianez; 3º. Apresente as certidões 

negativas de débitos tributários, perante as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal. Na sequência, intimem-se o meeiro e os herdeiros, 

não representados pelo mesmo advogado, para que se manifestem, em 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] Id. 8694806 [2] Id. 8694806 [4] Id. 9381585

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021834-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALIL WALLACE MATOS DE JESUS (EXEQUENTE)

LAZARA MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0021834-94.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: KALIL WALLACE MATOS DE JESUS, LAZARA MARIA DE 

JESUS EXECUTADO: JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS Vistos etc. 

Intime-se a executada, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da petição do id.24965538, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016728-32.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CRUZ DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016728-32.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CLAUDINEIA CRUZ DE LIMA EXECUTADO: MARCELO 

BARROS DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de 

sua culta advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010024-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDNA RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE MARIA SANTOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

LUCIENE MARIA SANTOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010024-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA RIBEIRO DE ARAUJO, MICHEL HENRIQUE RIBEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA 

SANTOS DE ARAUJO, LUCINETE MARIA SANTOS DE ARAUJO Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Edna Ribeiro de 

Araújo, em decorrência da decisão do id.23829340. Insurge a embargante 

em face da decisão proferida, sob à alegação de omissão e contradição 

deste juízo, quanto ao deferimento da habilitação dos herdeiros do falecido 

e, determinação de citação. A pretensão do embargante se apresenta com 

o nítido intuito de reapreciação da matéria, o que não é possível nesta via. 

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, por falta de amparo legal. Mantenho incólumes os termos da 

decisão embargada. Cumpra-se a decisão do id.23829340. Cuiabá-MT, 19 

de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009371-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT20127-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO JANITA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009371-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESPEDITO PEREIRA DE FREITAS REQUERIDO: CONCEICAO 

JANITA DE MORAES Vistos etc. Diante das informações do id.26356633 

de que, há medidas protetivas envolvendo as partes deste feito, declino 

da competência para processar e julgar o presente pedido, pelo que, 

determino a imediata remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT, onde se 

encontra a ação de código 355205. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 

de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033190-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. A. (EXEQUENTE)

S. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRITO DE AQUINO ANTONELLI OAB - 528.341.401-97 

(REPRESENTANTE)

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033190-64.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MARIA EDUARDA AQUINO ANTONELLI, SOFIA AQUINO 

ANTONELLI REPRESENTANTE: ANA PAULA BRITO DE AQUINO 

ANTONELLI EXECUTADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta perante 

este Juízo por Maria Eduarda Aquino Antonelli e Sofia Aquino Antonelli, 

representadas por sua mãe, Paula Brito de Aquino Antonelli, em face de 

Gustavo Adolfo Almeida Antonelli, todos devidamente qualificados nos 

autos. Busca a exequente o recebimento de obrigação alimentícia, pelo rito 

da constrição pessoal, conforme se verifica da decisão do id.23077669. O 

requerido foi devidamente intimado, apresentando justificativa no 

id.24550897, afirmando que, vem efetuando o pagamento dos alimentos in 

natura, mediante o pagamento da mensalidade escolar, plano de saúde e 

plano odontológico das filhas. A parte exequente informou que, o 

executado não vem pagando as mensalidades escolares e, tampouco o 

plano de saúde das infantes e, requereu a decretação da prisão civil do 

executado –id.24992434. Instado a se manifestar o digno Ministério Público 

opinou favoravelmente ao decreto prisional id.27389215. Relatei o 

necessário. D E C I D O. Não há nos autos, qualquer elemento capaz de 

afastar a responsabilidade do alimentante, quanto à obrigação alimentar 

pretendida, visto que, o título judicial acostado no id.22117134 que, vige 

até a presente data, determina o pagamento dos alimentos no importe 

mensal de 2.21 (dois ponto vinte e um) salários mínimos vigentes. 

Acrescente-se a isso ao fato de que, na respectiva decisão não há 

menção de que, os alimentos fixados serão pagos in natura, o que, por 

sua vez, deve ser feito diretamente à responsável pelas infantes. Assim, 

ante à impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta caráter vital 

para o exequente, decreto a prisão civil do alimentante, GUSTAVO 

ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVII 

da Constituição da República e art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de 

01 (um) mês. INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu culto 

advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor 

atualizado do débito exequendo. Após, expeça-se o competente mandado 

de prisão, cientificando-se o devedor de que, o cumprimento da custódia 

não o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas. Paga 

a prestação alimentícia em atraso, no valor que será informado, bem como, 

as parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação 

alimentar, suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão. Defiro, desde 

já, o auxílio da força pública, para cumprimento da presente medida. 

Defiro, ainda, a expedição de certidão, para inclusão do nome do 

executado, nos Serviços de Proteção ao Crédito, no valor do débito. 

Oficie-se o Cartório de Notas de Cuiabá-MT, encaminhando-se certidão da 

dívida para protesto. Remeta-se cópia do mandado de prisão à Delegacia 

de Capturas, para as providências necessárias. Notifique-se o douto 
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Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015773-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE RAQUEL ZULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT10026-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (INVENTARIADO)

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (INVENTARIADO)

GENILDA DE ALVARENGA (INVENTARIADO)

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA JUNIOR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015773-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISELE RAQUEL ZULLI INVENTARIADO: LUIZ CARLOS DE 

ALVARENGA, MARIA BENEDITA DE SOUZA, GENILDA DE ALVARENGA, 

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA JUNIOR Vistos etc. Como medida de 

celeridade processual, designo audiência conciliação, para o dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 14:40 horas, a ser presidida, excepcionalmente, por 

esta magistrada. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059650-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNYRA PAULA DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059650-88.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNYRA PAULA DE MAGALHAES Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Alimentos e Regulamentação de Convivência, proposta por 

Augusto César Ramos Lanconi, em face de Munyra Paula de Magalhães, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando-se os autos, 

verifica-se a existência de medida protetiva em favor da requerida, em 

trâmite na 1ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, 

sendo que, competente a este Juízo processar e julgar processos 

relacionados à família e sucessões. Diante do exposto, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos, para a 1ª Vara Esp. De Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher, desta comarca. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000986-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARMO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MARA CARMO DE MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000986-30.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA CARMO DE MELLO REQUERIDO: BRUNA 

MARA CARMO DE MELLO Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Nomeio como curadora provisória de Bruna Mara Carmo de 

Mello, mediante compromisso, Ana Paula Carmo de Mello, para que, 

pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Cite-se a curatelanda dos termos desta ação, fazendo 

constar do mandado que, a mesma poderá impugnar o pedido, contados 

15 (quinze) dias após a citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de 

Justiça, deverá informar, se a curatelanda encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, 

sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à Defensoria Pública, 

que atua em defesa dos interesses da parte demandada, que, ora nomeio 

como curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 72, do 

CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo 

se a curatelanda recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, 

que seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a 

estes autos. Sirva a cópia da presente como mandado de citação[1]. 

Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] BRUNA MARA CARMO DE MELLO: Rua: Mário Augusto Vieira, nº 269, 

Condomínio Morada do Parque, BI B, Apto: 1101, Bairro: Morada do Ouro II, 

em Cuiabá/MT, CEP 78.053.734. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042715-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDO CARDOSO OAB - 993.010.161-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT10986-N (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042715-07.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: H. C. A. REPRESENTANTE: ROSANGELA APARECIDO 

CARDOSO EXECUTADO: RUBILEI MAGALHAES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos sob o rito do art. 528 do CPC, 

cobrando as parcelas vencidas inicialmente nos meses de setembro/2018 

a novembro/2018. A prisão do devedor fora decretada no id.19686464. O 

devedor vem aos autos no id.21176706, requerer o parcelamento do 

débito alimentar e, comprovar o pagamento da importância de R$ 1.028,33 

(hum mil e vinte e oito reais e trinta e três centavos). A parte exequente 

informa no id.22485464 que, aceita o acordo desde que, as parcelas 

sejam descontadas em folha de pagamento, tendo em vista que, em outro 
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momento não houve o adimplemento conforme pactuado. Na oportunidade, 

requereu a liberação dos valores que, foram depositados na conta judicial. 

O devedor comprovou o pagamento de duas parcelas do acordo proposto, 

uma no valor de R$ 400,00 –id.25495389 e outra no valor de R$ 490,00 

–id.27313749, bem como, o pagamento dos alimentos ordinários, relativos 

aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, consoante ids. 

27312748, 26335067 e 27796836, respectivamente. Parecer ministerial no 

id.27973979, opinando pelo levantamento dos valores depositados e, 

opinando que, as parcelas do acordo sejam descontadas em folha de 

pagamento do devedor. Diante do exposto, determino: 1- EXPEÇA-SE 

alvará, para levantamento do valor bloqueado, depositando-se o numerário 

na conta bancária de Rosangela Aparecida Cardoso, CPF: 

993.010.161-68, perante à Caixa Econômica Federal, agência 1695, 

operação 013, conta poupança: 15351-0. 2- INTIME-SE a parte autora, por 

meio da nobre Defensoria Pública, para que, traga aos autos, em 05 

(cinco) dias, o valor do débito remanescente, devidamente atualizado, com 

abatimento do montante pago. Após, conclusos para deliberação acerca 

do acordo que fora proposto e, aceito pela exequente. 3- Tendo o 

demandado comprovado que, vem honrando com o pagamento do valor 

devido, conforme proposta de parcelamento efetivada por este, 

SUSPENDO, por ora, o decreto prisional, determinando o imediato 

recolhimento do Mandado de Prisão em aberto, podendo ser 

reestabelecida, em caso de não pagamento. 4- INTIME-SE o devedor, por 

meio de sua culta advogada, para que, efetue o pagamento do 

parcelamento diretamente na conta bancária da parte exequente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1062046-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA CRISTINA MESAVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DINIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1062046-38.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: IRAMAIA CRISTINA MESAVILA EXECUTADO: ANTONIO 

CARLOS DINIZ DE ALMEIDA Vistos etc. Frentes às informações 

constantes dos autos, observa-se que os infantes encontram-se 

residindo juntamente com a genitora, na cidade de Várzea Grande/MT. 

Sendo assim, de acordo com o que dispõe o art. 50 do CPC, as ações em 

que figura o incapaz, processam-se no foro de domicilio de seu 

representante. Assim, há que se pautar o melhor interesse dos incapazes. 

Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca 

de Várzea Grande/MT, e distribuição para a vara competente. 

Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048109-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ROSSETI SOBRINHO (REQUERENTE)

JAMIL DE ANDRADE CARVALHO (REQUERENTE)

EUNILDE ANDRADE DE CARVALHO ANCHESCHI (REQUERENTE)

VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

TADEU DROBIALLO (REQUERENTE)

EUNICE DE ANDRADE CARVALHO DROBIALLO (REQUERENTE)

ANDREIA KUNTZ GRZESIUK DE CARVALHO (REQUERENTE)

ILDETE DE ANDRADE CARVALHO ROSSETI (REQUERENTE)

ILZA DE ANDRADE CARVALHO (REQUERENTE)

ELY ANCHESCHI (REQUERENTE)

JACIO DE ANDRADE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1048109-58.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EUNICE DE ANDRADE CARVALHO DROBIALLO, TADEU 

DROBIALLO, EUNILDE ANDRADE DE CARVALHO ANCHESCHI, ELY 

ANCHESCHI, ILZA DE ANDRADE CARVALHO, ILDETE DE ANDRADE 

CARVALHO ROSSETI, ROQUE ROSSETI SOBRINHO, JAMIL DE ANDRADE 

CARVALHO, VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO, JACIO DE ANDRADE 

CARVALHO, ANDREIA KUNTZ GRZESIUK DE CARVALHO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos os documentos pessoais e as procurações 

outorgadas por Ildete e Roque, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1049240-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES (REQUERENTE)

SONIA REGINA LOPES LA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE CASSIA LA SERRA SOCIO OAB - MT26352/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1049240-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA REGINA LOPES LA SERRA, HELIO LOPES Vistos 

etc. Reitero o disposto no id. 26131016, pelo que determino a intimação da 

parte autora, para que, emende a inicial, em 05 (cinco) dias, colacionando 

aos autos, sob pena de extinção: 1. Cópia do acordo de alimentos que foi 

homologado pelo título acostado ao id 27257622; 2. Cópia do título 

executivo que exonerou os requerentes da obrigação alimentar, tendo em 

vista que o ofício acostado ao id. 27257623 não atinge a finalidade 

pretendida; Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005797-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MADALENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO NUNES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE CAMELLO LOPES OAB - MT0021546A (ADVOGADO(A))

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005797-67.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LEONICE MADALENA DE OLIVEIRA REU: GETULIO NUNES 

JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Pietra 

Valentina Oliveira Nunes (10 anos), representada por sua mãe, Leonice 

Madalena de Oliveira, em face de Getúlio Nunes Junior, todos devidamente 

qualificados nos autos. Busca a autora, a fixação de alimentos em seu 
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favor, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido. 

A ação fora recebida nos moldes do id.18007803, fixando os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que, 

hoje equivalem a R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta 

centavos). Em audiência de conciliação –id.19083402, realizada no dia 

01.04.2019, não foi possível a composição entre as partes, visto que, 

divergem com relação ao valor dos alimentos. O requerido fora 

devidamente citado, apresentando contestação no id.19048343, 

argumentando que, não possui condições de arcar com o valor arbitrado 

e, postulando pela fixação em 20% (vinte por cento) do salário mínimo 

vigente. Inconformado com a decisão que, arbitrou os alimentos 

provisórios, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo 

o indeferimento do pleito –id.24439458. Não houve impugnação. A sessão 

de mediação designada restou inexitosa –id.24079141. Parecer Ministerial 

no id.27139435. Comprovante dos rendimentos do requerido acostados no 

id.27725678 e 27725679, demonstrando que, sua remuneração liquida, 

deduzindo-se os descontos legais, foi de R$ 4.608,38[1] em agosto/2019; 

R$ 5.002,48[2] em setembro/2019; R$ 5.226,16[3] em outubro/2019; e R$ 

5.088,20[4] em novembro/2019. As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que, ora designo para o dia 19 de março de 2020, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos como sendo: a) aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo requerido; b) aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] R$ 5.552,58 – (590,56 INSS) – 

(353,64 IRRF) [2] R$ 6.199,36 – (642,33 INSS) – (554,55 IRRF) [3] R$ 

6.505,46 – (642,33 INSS) – (636,97 IRRF) [4] R$ 6.314,78 – (642,33 INSS) 

– (584,25 IRRF)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0041440-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CECILIA ZALESKI ALVES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIZI PUGSLEY ZALESKI (EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0041440-11.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ROSANA CECILIA ZALESKI ALVES DE QUEIROZ 

EXECUTADO: DEIZI PUGSLEY ZALESKI, KATIA REGINA ZALESKI DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA Vistos etc. Tendo em 

vista que, ainda não fora realizada a intimação da executada e, por versar 

a presente ação sobre pedido de interesses distintos (partes e 

advogado), retifico a decisão do id.22017704, pelo que, determino o 

seguimento do feito, tão somente, com a cobrança dos valores devidos 

aos exequentes, relativamente à multa fixada no acordão acostado no 

id.21608809. O pedido de cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios deverá ser manejado por meio de ação autônoma, em 

procedimento próprio, evitando tumulto processual. Sendo assim, 

INTIME-SE a executada, por meio de seu culto advogado, nos moldes do 

art. 523 do CPC, para em 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 

83.442,42[1] (oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e 

quarenta e dois centavos), sob pena de penhora. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

09 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Conforme cálculo apresentado na página 3 do 

id.21608810.

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000894-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER RAVASCO DA COSTA OAB - MS13647 (ADVOGADO(A))

TIAGO MARTINS PITTHAN OAB - MS24907 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000894-52.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, ANA CAROLINA 

DOS SANTOS MACHADO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, 

emende a inicial, em 15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036090-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DE PORTUGAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036090-88.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): SOLANGE DA SILVA FERREIRA RÉU: EDSON FERREIRA DE 

PORTUGAL Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, qualificando e apresentando endereço 

atualizado do executado, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1062370-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSIVELL DA SILVA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MICHELL SOUZA PEDROSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1062370-28.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MAXSIVELL DA SILVA PEDROSO RÉU: LUCAS MICHELL 

SOUZA PEDROSO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende 

a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, o título executivo do 

qual pretende se exonerar, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008852-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA ALVES DE SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR NUNES VIANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008852-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANDA ALVES DE SOUZA VIANA REQUERIDO: ADEMIR 

NUNES VIANA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta 

por Vanda Alves de Souza Viana, em face de Ademir Nunes Viana, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz que, da união adveio o 

nascimento de três filhos, todos maiores e capazes e que, há bens a 

partilhar. A ação fora recebida nos moldes do id.18416066. Em audiência 

de conciliação –id.19430014, realizada no dia 15.04.2019, as partes 

acordaram, tão somente, quanto ao divórcio, não chegando a um 

consenso com relação aos demais pedidos. O requerido fora devidamente 

citado, apresentando contestação no id.19894241. Houve impugnação no 

id.23184988. Fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa 

–id.26337234. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por SANEADO. Tendo as partes concordado com relação ao pedido 

de divórcio, com fundamento no art. 356, I do CPC, antecipo os efeitos da 

tutela e, DECRETO O DIVÓRCIO de ADEMIR NUNES VIANA E VANDA 

ALVES DE SOUZA VIANA, com fulcro nos arts. 226, § 6º da Constituição 

da República, alterado pela EC 66/2010, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento. Nos termos do art. 17 da Lei nº 

6.515/77, defiro o requerimento para que a divorcianda, volte a usar o 

nome de solteira: VANDA ALVES DE SOUZA Designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 18 de março de 2020, às 14:40 horas, 

para depoimento pessoal de ambas as partes e, oitiva de testemunhas, 

cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os pontos controvertidos, como sendo: 1- Aferição de necessidade 

de arbitramento de alimentos em favor da requerente; 2- Aferição de bens 

e dívidas adquiridas durante a união passíveis de partilha; Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1041740-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

RICARDO ANTONIO AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

CLAUDIA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041740-48.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ROSA AVELINO NOVAES, ADRIANA APARECIDA 

AVELINO NOVAES, CLAUDIA AVELINO NOVAES, RICARDO ANTONIO 

AVELINO NOVAES Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, 

proposta por Maria Rosa Avelino Novaes, Ricardo Antônio Avelino 

Novaes, Adriana Aparecida Avelino Novaes e Cláudia Avelino Novaes, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, os autores são viúva[1] 

e filhos de Osmar Pereira Novaes, falecido em 24 de dezembro de 2016[2], 

e quando do óbito foi alienado o veiculo VW/GOL 1.0, placa JZS3475[3], 

único bem existente, para custeio das despesas com o funeral, já em 

posse do comprador, razão pela qual, postula por autorização judicial, 

para proceder à transferência. Observa-se que, as partes são maiores, 

capazes e estão devidamente representadas. Conforme consta da 

certidão de óbito o falecido não deixou bens, o que se coaduna com a 

informação de que não existem bens sujeitos à inventário, razão pela qual, 

não verifico óbice à concessão do pedido. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de conceder autorização judicial, para 

que Maria Rosa Avelino Novaes, efetue a transferência da propriedade do 

veículo VW/GOL 1.0, placa JZS3475, ano/modelo 2004/2004, de 

propriedade de Osmar Pereira Novaes, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará judicial. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I. C. Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

24181682 [2] Id. 24181663 [3] Id. 24181670

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013404-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio de Oliveira Gomes Mota (REQUERIDO)

Cleberson Lopes Mota (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA (REQUERIDO)

Wemerson Lopes Mota (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013404-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FABIO DE 

OLIVEIRA GOMES MOTA, WEMERSON LOPES MOTA, CLEBERSON LOPES 

MOTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável 

Post Mortem, proposta por Jorcenita Maria de Oliveira, em face de Fábio de 

Oliveira Gomes Mota, Wemerson Lopes Mota e Cleberton Lopes Mota, na 

qualidade de herdeiros de Francisco de Assis Gomes Mota, devidamente 

qualificados. Esclareceu a autora que, conviveu em união estável, com 

Francisco de Assis Gomes Mota, por mais de vinte e um anos, entre 

janeiro de 1988 até 26 de agosto de 2016[1], data do óbito do 

companheiro, da qual adveio um filho. A inicial veio acompanhada da 

escritura pública de reconhecimento da união estável[2], realizada ainda 

em vida pelo falecido. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

14108402, que concedeu a gratuidade processual postulada, designou 

data para a realização da audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação dos herdeiros. Na audiência de tentativa de 

conciliação, o requerido Fábio de Oliveira Gomes Mota anuiu com o pedido 

inicial (id. 14848729). O requerido Cleberson Lopes Mota foi citado, em 03 

de junho de 2019[3] e Wemerson Lopes Mota, em 16 de julho de 2019[4], e 

deixaram decorrer in albis o prazo fixado para defesa, conforme 

certificado no id. 21894943. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado[5]. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 
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Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Jorcenita 

Maria de Oliveira, em face de Fábio de Oliveira Gomes Mota, Wemerson 

Lopes Mota e Cleberton Lopes Mota, na qualidade de herdeiros de 

Francisco de Assis Gomes Mota, devidamente qualificados. 

Preliminarmente, em face da inércia dos requeridos, embora devidamente 

citados, decreto sua revelia, em que pese a mitigação dos seus efeitos, 

por força do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Consigno que 

o processo se encontram apto para sentença, já que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, 

inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da ação. A união estável 

é reconhecida como entidade familiar com a Constituição Federal de 1988 

e, foi regulada pelo Código Civil, nos artigos 1.723 e seguintes, que dispõe 

que se forma pela convivência pública, duradoura e contínua, com o 

objetivo de constituir família entre duas pessoas. Analisando o conjunto 

probatório produzido nos autos, verifica-se que Francisco de Assis 

Gomes Mota faleceu, em 26 de agosto de 2016, deixando três filhos, dos 

quais um deles anuiu, expressamente, com o pedido inicial, na audiência 

de tentativa de conciliação, enquanto aos demais, embora citados 

pessoalmente, não se insurgiram quanto ao pedido, o que culminou em sua 

revelia. A corroborar os fatos, consta dos autos cópia da escritura pública 

de reconhecimento de união estável, realizada em 21 de janeiro de 2009, 

pela autora e o falecido, além de constar da certidão de óbito a informação 

acerca da existência da alegada união. Nesse cenário, tenho que as 

provas carreadas aos autos convergem entre si para demonstrar, 

satisfatoriamente, os requisitos de configuração da união estável, 

especialmente a convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo 

de constituir família, que se reflete no conjunto consistente de provas 

pré-constituídas, permitindo, assim, a procedência do pedido, sem 

necessidade de maior dilação probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO a convivência, em união estável, 

de Jorcenita Maria de Oliveira e Francisco de Assis Gomes Mota, desde 

janeiro/1988 a 26 de agosto de 2016, data do óbito do companheiro, com 

fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 1.723 e 

seguintes do Código Civil, para que operem seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 13252095 [2] Id. 

13252084 [3] Id. 20737842 [4] Id. 21795329 [5] Id. 26222322

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1051144-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PHELLIPE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MENDONCA BORGES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1051144-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ PHELLIPE GODOY e MARIA APARECIDA DE 

MENDONCA BORGES Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, proposta por Luiz Phellipe 

Godoy e Maria Aparecida de Mendonça Borges, devidamente qualificadas. 

Postulam os autores, consensualmente, o reconhecimento e a dissolução 

da união estável, que perdurou por quase cinco anos, entre 

fevereiro/2015 até 1º de outubro de 2019, da qual adveio a infante, Laura 

Priscilla Borges Godoy, nascida em 11 de novembro de 2015, em relação 

ao qual acordam quanto aos alimentos, guarda compartilhada e 

convivência. Informaram que, foram amealhados bens, em relação aos 

quais acordam quanto a partilha. Instado a se manifestar, o nobre 

Ministério Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo 

(id. 26039360). Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo realizado entre 

as partes, com fundamento no art. 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil, e, via de consequência, reconheço e decreto a dissolução da união 

estável estabelecida entre Luiz Phellipe Godoy e Maria Aparecida de 

Mendonça Borges, no período entre fevereiro/2015 até 1º de outubro de 

2019. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038330-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR BRASIDA DA SILVA (REQUERENTE)

TEREZA PASQUINI SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038330-79.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISMAIR BRASIDA DA SILVA e TEREZA PASQUINI SANCHES 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta 

por Ismair Brásida da Silva e Tereza Pasquini Sanches da Silva, 

devidamente qualificados. Esclareceram os autores que, contraíram 

matrimônio, em 06 de abril de 1991[1], sob o regime da comunhão parcial 

de bens, do qual advieram dois filhos, um deles adolescente e o outro 

maior e capaz. A par das disposições patrimoniais, as partes acordaram 

quanto ao exercício da guarda compartilhada do adolescente[2], 

convivência e alimentos, que serão pagos pelo genitor, mediante recibo. 

Informaram que, com o divórcio, a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente à homologação do acordo[3]. Diante do exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, DECRETO o divórcio de Ismair Brásida da Silva e Tereza 

Pasquini Sanches da Silva, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Consigne-se que, a divorcianda voltará a usar o nome de solteira: Tereza 

Pasquini Sanches. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após 

as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, em face da 

gratuidade processual. P. I. C. Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

23137375 [2] Id. 25489491 [3] Id. 24275002

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006288-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANE VALERIA LINHARES (REQUERENTE)

Alan Vagner Schmidel (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006288-74.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALAN VAGNER SCHMIDEL e LISIANE VALERIA LINHARES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Modificação de Regime de Bens do 

Casamento, proposta por Alan Vagner Schmidel e Lisiane Valéria 

Linhares, devidamente qualificados. Consta dos autos que, os 
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requerentes contraíram matrimônio, em 14 de dezembro de 2005, sob o 

regime da separação total de bens[1], e pretendem a modificação do 

regime eleito para o da comunhão parcial de bens, já que entendem ser o 

regime que melhor atende aos anseios do casal, neste momento. As 

custas foram recolhidas (id. 18087105). Em cumprimento ao disposto no 

art. 734, §1º, do Código de Processo Civil, foi expedido edital e publicado, 

tendo decorrido o prazo fixado sem impugnações (id. 25530695). Instando 

a se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente 

ao pedido (id. 26086142). É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido 

cinge-se à alteração do regime de bens do casamento eleito pelas partes, 

da comunhão parcial de bens para o da separação total de bens. O Código 

Civil no art. 1.639, §2º, admite a mutabilidade do regime de bens, em 

homenagem a autonomia privada, possibilitando, assim, aos cônjuges essa 

alteração, mediante autorização judicial e pedido motivado de ambos os 

consortes, com resguardo de eventuais direito de terceiros. Cumpre 

observar que, a dinâmica da vida moderna que muitas vezes vem a 

interferir nas relações patrimoniais dos consortes faz com que o 

regramento inicialmente escolhido não mais atenda aos anseios do casal. 

As formalidades exigidas pelo art. 734, do Código de Processo Civil foram 

observadas, tendo decorrido o prazo de trinta dias da publicação do edital. 

Nesse cenário, presentes os requisitos autorizadores da mudança de 

regime, resguardados direitos de terceiros, não há razão para se obstar a 

alteração do regime escolhido. Diante do exposto, concedo autorização 

judicial, para que as partes alterem o regime de bens do casamento, 

celebrado em 14 de dezembro de 2005, na cidade de Cuiabá/MT, de 

“separação total de bens” para “comunhão parcial de bens”, com 

fundamento 1.639, §2º, do Código Civil c/c art. 486, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil para averbação, especificando-se que a alteração se deu 

em razão de sentença judicial, proferida nesta data, o nome deste juízo e 

número do processo. Após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Custas 

recolhidas. P.I.C. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 18012658

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1060570-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENOZIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060570-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JENOZIAS DE ASSIS e MARIA DO CARMO SILVA DE ASSIS 

Vistos etc. Trata-se de Divórcio Consensual, proposto por Jenozias de 

Assis e Maria do Carmo Silva de Assis, devidamente qualificados. 

Esclareceram os autores que, contraíram matrimônio, em 10 de fevereiro 

de 1977, sob o regime da comunhão universal de bens (id. 275669258), do 

qual advieram quatro filhos, todos maiores e capazes, e foi foram 

amealhados bens, em relação aos quais acordam quanto à partilha. 

Informaram que, a autora voltará a usar o nome de solteira. A ação 

dispensa a atuação Ministerial, em face da inexistência de interesse de 

incapaz. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, para que produzam seus 

efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, DECRETO o divórcio de 

Jenozias de Assis e Maria do Carmo Silva de Assis, com fundamento nos 

arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando cessados todos 

os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de 

bens. Concedo a gratuidade processual postulada. Expeça-se mandado 

de averbação, consignando que, a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira: Maria do Carmo Silva. Transitada em julgado, após as 

formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.I. C. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1040350-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEU ROBERT DE AMORIM OAB - MT6610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDO ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040350-43.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO e CACILDO ALVES 

NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, 

proposta por Larissa Escobar Bueno Beltrao Alves e Cacildo Alves 

Nascimento, devidamente qualificados. Os autores contraíram matrimônio, 

em 18 de julho de 2008[1], sob o regime da comunhão parcial de bens, do 

qual advieram três filhos, ainda crianças. A par das disposições 

patrimoniais, as partes acordaram quanto ao exercício da guarda 

compartilhada, convivência e alimentos que serão pagos pelo genitor, 

mediante depósito em conta bancária. Consigno que, não há pedido de 

alteração do nome. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se 

pronunciou favoravelmente à homologação do acordo[2]. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

realizado entre as partes, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, DECRETO o divórcio de Larissa Escobar Bueno 

Beltrao Alves e Cacildo Alves Nascimento, com fundamento nos arts. 226, 

§6º, da Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e 

baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

23898704 [2] Id. 25755721

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045894-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OADE EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DINIZ BORGES (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1045894-12.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): OADE EVANGELISTA FERREIRA RÉU: MARTA DINIZ BORGES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Partilha de Bens, proposta por Oade 

Evangelista Ferreira, em face de Marta Diniz Borges, devidamente 

qualificados. Antes mesmo da citação da parte requerida, o autor informou 

que não tem interesse no prosseguimento do processo, pugnando por sua 

extinção, sem resolução do mérito[1]. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 25526495

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 85 de 3769



Processo Número: 1017447-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BASSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLYENE LAURA DE AQUINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017447-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS BASSOA REQUERIDO: JOELLYENE 

LAURA DE AQUINO Vistos etc. Trata-se de Ação de Conversão de 

Separação em Divórcio, proposta por Marcos Vinícius Bassoa, em face de 

Joellyenne Laura de Aquino, devidamente qualificados. Consta dos autos 

que, as partes contraíram matrimônio, em 28 de outubro de 2006, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, e separaram-se, judicialmente, em 

24 de maio de 2004[1], oportunidade em que a requerida voltou a usar o 

nome de solteira. Informou que, do matrimônio adveio uma filha, nascida 

em 10 de dezembro de 2008, em relação à qual efetua o pagamento de 

alimentos, no valor equivalente a 30% (trina por cento) do salário mínimo, 

conforme acordado no bojo da ação de separação judicial. Relatou que, os 

bens foram partilhados à época da separação. Pugnou pela conversão da 

separação em divórcio. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

13763297, que concedeu a gratuidade processual postulada. Esgotadas 

as possibilidades de localização da parte requerida, sua citação foi 

efetivada por edital, decorrendo in albis o prazo fixado para defesa, 

conforme certificado no id. 21462814. O curador especial apresentou 

contestação por negativa geral no id. 24429968. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou no id. 26529670. Consigno que, o 

divórcio é direito potestativo daquele que o pleiteia, razão pela qual, não 

verifico óbice à procedência do pedido. Diante do exposto, e tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

DECRETO o divórcio de Marcos Vinícius Bassoa e Joellyenne Laura de 

Aquino, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Expeça-se mandado para averbação. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades 

legais e baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

13751955

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036443-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEDITO ASSUMPCAO SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036443-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUMPCAO e 

LEONARDO BENEDITO ASSUMPCAO SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Divórcio Consensual, proposto por Leonardo Benedito Assumpção Silva e 

Alessandra Martins Drummond Assumpção, devidamente qualificados. 

Esclareceram os autores que, contraíram matrimônio, em 07 de setembro 

de 2013, sob o regime da comunhão universal de bens[1], do qual adveio 

uma filha e amealharam bens. A par das disposições patrimoniais, 

acordaram as partes, quanto ao exercício da guarda compartilhada, 

convivência e alimentos, em favor da infante, nos moldes constantes do 

id. 22774479 e 26227211. Informaram que, com o divórcio, a divorcianda 

voltará a usar o nome de solteira. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público se pronunciou favoravelmente à homologação do 

acordo[2]. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO o divórcio de 

Leonardo Benedito Assumpção Silva e Alessandra Martins Drummond 

Assumpção, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro Civil para averbação. Consigne-se que, a divorcianda 

voltará a usar o nome de solteira: Alessandra Martins Drummond. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades 

legais e baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

22774676 e 22774653 [2] Id. 24791697

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006212-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

KETURA BRUNA DE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIZANGELA ANTONIA DE QUEIROZ KUTXI (REQUERENTE)

VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVAO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006212-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZANGELA ANTONIA DE QUEIROZ KUTXI, HERBSON 

ANTONIO DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO ANTONIO DE QUEIROZ, 

VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ, KETURA BRUNA DE QUEIROZ DO 

NASCIMENTO DE CUJUS: JOSE ESTEVAO DE QUEIROZ Vistos etc. 

Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por Elizangela Antônia de 

Queiroz, Herbson Antônio de Queiroz, Carlos Augusto Antônio de Queiroz, 

Valdomiro Antônio de Queiroz e Kétura Bruna de Queiroz do Nascimento, 

visando à obtenção da partilha dos bens deixados por José Estevão de 

Queiroz, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o de cujus 

faleceu em 02 de abril de 2000[1], aos cinquenta e um anos, era separado 

judicialmente, e deixou quatro filhos, Elizangela Antônia de Queiroz, 

Herbson Antônio de Queiroz, Carlos Augusto Antônio de Queiroz, 

Valdomiro Antônio de Queiroz e Alcileny Catarina de Queiroz do 

Nascimento, falecida em 16 de novembro de 2002, cujo espólio é 

representado por Kétura Bruna de Queiroz do Nascimento. Infere-se que, 

o falecido não deixou disposição de última vontade, sendo a herança 

composta por crédito no valor de R$ 76.104,17 (setenta e seis mil cento e 

quatro reais e dezessete centavos), perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

12314006, que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou o 

herdeiro Valdomiro Antônio de Queiroz inventariante e determinou a busca 

de bens e valores, por meio dos sistemas conveniados, as quais restaram 

negativas, conforme extrato de id. 12429732. As primeiras declarações 

retificadas, em cumprimento ao determinado no id. 19644708, 

acompanhadas por plano de partilha, constam do id. 20041219. 

Observa-se que, o acervo hereditário é composto, exclusivamente, por 

valores, razão pela qual, converto o presente em ação de autorização 

judicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores 
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depositados em conta judicial, transferindo-os para a conta corrente nº. 

15471-7, agência nº. 0417-0, do Banco Bradesco, titularizada por Paim 

Biasi & Alencar Advogados Associados, CNPJ nº 027.469.198/0001-03 

(id. 24823199). Consigno que, a quota-parte que se destina ao espólio de 

Alcileny Catarina de Queiroz do Nascimento, permanecerá depositado em 

conta judicial, até que seja promovida a ação respectiva. Transitada em 

julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 22331400

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023104-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY INGRID SOUZA RAMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023104-34.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARCOS SOUSA DA SILVA RÉU: EMILY INGRID SOUZA 

RAMOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Marcos Sousa da Silva, em face de Emily Ingrid Souza 

Ramos, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o autor se 

obrigou ao pagamento de pensão alimentícia, no valor correspondente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo (id. 20513559), em favor de 

sua filha, ora requerida, todavia, ela alcançou a maioridade, em 10 de julho 

de 2018, e já promove o próprio sustento, por meio de atividade laborativa. 

Esclareceu o autor que, sua renda varia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais) a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e, ainda, contribui para o 

sustento de outra filha, Nataly Gabriely Nascimento da Silva (id. 

20513584), adolescente, além de ser o provedor de sua atual família. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 20651522, que concedeu a 

gratuidade processual postulada. A requerida foi citada (id. 21381426). A 

audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa (id. 22571058), 

oportunidade em que a parte requerida informou que está cursando o 2º 

semestre de pedagogia na UNIC, razão pela qual, não concordaria com o 

pedido de exoneração. A requerida apresentou contestação (id. 

23175752), sustentando, em síntese, que cursa ensino superior (id. 

23175781), reside com sua genitora, que no momento está desempregada, 

e necessita do auxílio paterno para sua manutenção. A impugnação 

consta do id. 24365928. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Marcos Sousa da Silva, 

em face de Emily Ingrid Souza Ramos, devidamente qualificados. 

Observa-se dos autos que, a questão posta à apreciação deste juízo, é 

eminentemente documental, não havendo, pois, outras provas a ser 

produzidas, realizo o julgamento antecipado da ação, com fundamento no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A presente demanda 

encontra seu contorno no pedido de exoneração da obrigação alimentar, 

fundamentada na maioridade da alimentanda e na alteração da capacidade 

econômica do alimentante. A maioridade da requerida está comprovada, 

por meio do documento juntado ao id. 20513582. É certo que, cessa-se o 

poder familiar com a maioridade, mas não faz cessar, por si só, o dever de 

prestar alimentos. Este entendimento, consta do enunciado nº. 358 da 

súmula do Superior Tribunal de Justiça da seguinte forma: “o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”. Isso porque, altera-se o seu fundamento, já que antes no poder 

familiar, agora no parentesco (art. 1.694, CC). Neste momento, 

fundamentado no vínculo de parentesco entre as partes, exige-se a 

comprovação da necessidade pela alimentanda, a qual se traduz em fato 

impeditivo do direito do autor. No caso em análise, em que pese a 

maioridade, a requerida, hoje com dezenove anos, está cursando ensino 

superior, se encontra no segundo período do curso de pedagogia, na 

Universidade de Cuiabá – UNIC, e não exerce atividade remunerada. É 

dever dos pais contribuir para a devida formação profissional dos filhos, a 

fim de que possam concorrer de forma efetiva no mercado de trabalho e, 

assim, promover o próprio sustento, razão pela qual, o pleito exoneratório 

não pode ser atendido. Por outro lado, o autor é microempresário 

individual, possui uma empresa simples de produtos automotivos, o que se 

extrai das fotos juntadas[1], possui outra filha, ainda adolescente e uma 

nova família, que depende do seu trabalho, o que permite a revisão do 

quantum alimentar. A requerida não realizou nenhuma prova de que o 

autor mantenha padrão de vida incompatível com o alegado. Ademais, há 

que se considerar que quando da fixação da obrigação alimentar, a outra 

filha do autor, Nataly, contava com aproximadamente três anos de idade[2] 

e, hoje, com quinze anos, tem demandas distintas e não pode exercer 

atividade remunerada, dependendo absolutamente dos genitores. Nesse 

cenário, atenta à necessidade da requerida, possibilidade do alimentante e 

da proporcionalidade entre ambos, entendo por bem, minorar o valor dos 

alimentos, para o montante equivalente a 30,06% (trinta vírgula zero seis 

por cento) do salário mínimo, a fim de preservar a subsistência do 

alimentante e garantir o pagamento dos alimentos à requerida até que 

conclua o ensino superior. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para minorar o valor do quantum alimentar, 

fixando-o no montante de 30,06% (trinta vírgula zero seis por cento) do 

salário mínimo, hoje correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais), cujo 

pagamento deverá se dar nos mesmos moldes já fixados. Transitada em 

julgado, procedam-se às anotações e baixas necessárias, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 20513390 e 24365928. [2] Id. 

20513584.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031609-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA DOS SANTOS COSTA (REU)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (REU)

SULLEN OLIVEIRA COSTA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031609-48.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ENIR DE SIQUEIRA RÉU: MELISSA DOS SANTOS COSTA, 

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA, SULLEN OLIVEIRA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Enir de Siqueira, em face de Melissa dos Santos Costa, 

Emanuela Siqueira da Costa, Suellen Oliveira Costa e Rodrigo de Tal, na 

qualidade de herdeiros de Jamir Augusto da Costa, devidamente 

qualificados. Esclareceu a autora que, conviveu em união estável, com 

Jamir Augusto da Costa, por trinta e cinco anos, entre o ano de 1983 até o 

falecimento do companheiro, em 25 de agosto de 2018[1]. Informou que, 

as partes adotaram uma filha, Emanuela Siqueira da Costa, em 10 de 

março de 1996, por meio de regular processo judicial, que tramitou perante 

a 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude, nesta cidade. A inicial 

veio acompanhada por cópia do processo de doação da filha Emanuela e 

fotos da família. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

17277665, que concedeu a gratuidade processual postulada, designou 

data para a realização da audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação dos herdeiros qualificados. As requeridas Melissa 

dos Santos Costa e Emanuela Siqueira da Costa foram regularmente 

citadas, conforme certificado no id. 18340938. Na audiência de tentativa 

de conciliação, as requeridas já citadas anuíram com o pedido inicial (id. 

19083398). Esgotadas as tentativas de localização dos requeridos, 

Suellen e Rodrigo, a citação foi realizada por edital e, em face do decurso 

do prazo sem apresentação de contestação, a defesa foi garantida por 

meio de curador especial nomeado (id. 19447484 e 24242043). Foi 
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proferida decisão no id. 19809430, que concedeu a antecipação dos 

efeitos da tutela e reconheceu a união estável. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem, proposta por Enir de Siqueira, em face de Melissa dos Santos 

Costa, Emanuela Siqueira da Costa, Suellen Oliveira Costa e Rodrigo de 

Tal, na qualidade de herdeiros de Jamir Augusto da Costa, devidamente 

qualificados. Preliminarmente, consigno que os autos encontram-se aptos 

para sentença, já que desnecessária a produção de outras provas, razão 

pela qual, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o 

julgamento antecipado da ação. A união estável é reconhecida como 

entidade familiar com a Constituição Federal de 1988 e, foi regulada pelo 

Código Civil, nos artigos 1.723 e seguintes, que dispõe que se forma pela 

convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir 

família entre duas pessoas. Analisando o conjunto probatório produzido 

nos autos, verifica-se que Jamir Augusto da Costa faleceu, em 25 de 

agosto de 2018, era solteiro e deixou quatro filhos, dois deles anuíram com 

o pedido inicial e os demais não foram localizados, sendo sua qualificação 

desconhecida pela parte autora. A parte autora juntou cópia do processo 

de adoção da filha Emanuela Siqueira da Costa, onde consta o relatório do 

estudo psicossocial realizado, em junho de 2011, do qual se extrai a 

convivência, em união estável, com Jamir, à época há vinte e seis anos, 

sendo que ambos foram entrevistados. Ao final, a doação da filha Manuela 

foi concedida à autora e ao companheiro falecido, nos moldes da 

sentença acostada ao id. 15496626. A corroborar os fatos, ainda, a 

autora juntou diversas fotos da vida familiar, fotos antigas e recentes, das 

quais emergem o convívio familiar e social. Ainda assim, há que se 

considerar que ambas as filhas do falecido, uma deles unilateral, 

reconheceram a procedência do pedido, portanto, a versão dos fatos 

apresentados pela parte autora. Nesse cenário, tenho que as provas 

carreadas aos autos convergem entre si para demonstrar, 

satisfatoriamente, os requisitos de configuração da união estável, 

especialmente a convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo 

de constituir família, que se reflete no conjunto consistente de provas 

pré-constituídas, permitindo, assim, a procedência do pedido, sem 

necessidade de maior dilação probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO a convivência, em união estável, 

de Enir de Siqueira e Jamir Augusto da Costa, desde o ano de 1983 até 25 

de agosto de 2018, data do óbito do companheiro, confirmando a tutela 

provisória concedida, com fulcro no art. 226, §3º da Constituição da 

República e arts. 1.723 e seguintes do Código Civil, para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

15496618

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0043283-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES CAETANO ROSA OAB - MT4371-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico o 

decurso do prazo de suspensão do processo e, em cumprimento a 

determinação judicial, intimo a autora, através dos advogados constituídos 

para manifestar o que entender de direito, em cinco dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Flaviane Aparecida L. Silva 

Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004506-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN MARINA PROENCA LARREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CALVEZ LARREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO 

VALERIO PROCESSO n. 1004506-32.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: CARMEN MARINA 

PROENCA LARREA Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1500, 1001, 

Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 POLO PASSIVO: Nome: 

ADAO CALVEZ LARREA Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1500, 

1001, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 INTIMANDO: 

TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: DAR CIÊNCIA 

AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE TIVER CONHECIMENTO 

QUE, POR ESTE JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, PROCESSOU OS PRESENTES AUTOS DE 

INTERDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE EM 12/08/2019 COM A NOMEAÇÃO 

DA REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADA E QUALIFICADA COMO 

CURADORA DEFINITIVA DO INTERDITADO ADÃO CALVEZ LARRÉA, 

ACIMA QUALIFICADO. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Carmen Marina Proença Larréa, visando à curatela 

de Adão Calvez Larréa, devidamente qualificados. Consta dos autos que, 

o curatelando, com quem a autora é casada, desde 21 de dezembro de 

1985, foi submetido a um procedimento médico, quando sofreu uma 

parada cardiorrespiratória, o que levou à internação na Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI, sem nenhuma mobilidade corporal, deixando-o, 

neste momento, incapacitado de exercer os atos da vida civil. A inicial veio 

acompanhada por declaração de anuência dos filhos do curatelando (id. 

17729816), prontuário médico, atestado médico, datado de fevereiro de 

2019 (id. 17729817 e 17831877). As custas foram recolhidas (id. 

19191130). A ação foi recebida, por força da decisão de id. 19362627, 

que nomeou a autora curadora provisória do curatelando, deixou de 

designar audiência, em face do seu quadro clínico, e determinou a 

realização de estudo psicossocial. O termo de curatela provisória foi 

assinado, em 16 de abril de 2019 (id. 19466225). O relatório de estudo 

psicossocial consta do id. 20657280. A curadora provisória esclareceu 

que, devido ao alto custo do tratamento médico do curatelando, sua filha, 

Jaqueline Proença Larréa Mees, arcou com a quantia de R$ 198.200,00 

(cento e noventa e oito mil e duzentos reais), razão pela qual, pugnou por 

autorização judicial, para que pudesse dar em pagamento, o veículo 

CITROEN C4 LOUNGE EXECUTIVE 1.6 THP PLEX 2015/2015, placa QBN 

8161, avaliado, segundo a tabela FIPE em R$ 54.336,00 (cinquenta e 

quatro mil trezentos e trinta e seis reais), o que, após manifestação do 

zeloso Ministério Público, foi deferido no id. 21633108. A curadora juntou 

comprovante de transferência do veículo à filha no id. 22397071. Na 

sequência, a curadora provisória pugna por autorização judicial, para 

levantamento do saldo, em conta vinculada ao FGTS, para que possa 

custear as despesas médico-hospitalares (id. 22477621). É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 
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Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se amplamente demonstrado, por meio de prontuário e atestado 

médico, que o curatelando, hoje com sessenta e dois anos, permaneceu 

internado, primeiramente, na UTI do Hospital Jardim Cuiabá e, 

posteriormente, do Hospital Samaritado, na cidade de São Paulo/SP, por 

longo período, dependente, exclusivamente, do cuidado de terceiros, pois 

não possui qualquer mobilidade e contato com o mundo externo, o que foi 

atestado em 06 de fevereiro de 2019 (id. 17831877). No estudo 

interprofissional realizado em 04 de julho de 2019, constou que “No dia da 

visita in loco, constatamos que o senhor Adão encontra-se acamado, com 

sonda, fraldas descartáveis, e necessita de terceiros para uma qualidade 

de vida”. Ademais, verificou-se que o curatelando se apresentava 

devidamente higienizado, bem cuidado e instalado em local arejado e com 

ar condicionado. Ressalta-se, pois, que o estudo interprofissional 

realizado confirma a persistência da condição de saúde do curatelando, 

ainda, restrito ao leito, fazendo uso de sonda e fraldas, completamente 

dependente, portanto, do cuidado de terceiros. Conclui-se do processo 

que, o curatelando recebe todos os cuidados necessários ao seu bem 

estar, se apresentando a curatela medida necessária, neste momento de 

sua vida, até que restabelece sua plena capacidade, estando a autora, 

sua esposa, apta ao exercício do encargo, que, em conjunto com as duas 

filhas, tem proporcionado as condições necessárias para a preservação 

da dignidade do beneficiário. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Adão 

Calvez Larréa, nomeando, como sua curadora, Carmen Marina Proença 

Larréa, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, 

em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além 

disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Outrossim, homologo a prestação de contas 

apresentada. Quanto ao pedido de levantamento do FGTS, dada a 

peculiaridade dos fatos e a necessidade de renda a custear os gastos 

extraordinários com tratamento do curatelado, havendo concordância do 

zeloso Ministério Público, defiro, desde já, o seu levantamento, mediante 

alvará judicial e prestação de contas, em 30 (trinta) dias. Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que transfira, em 05 (cinco) dias, para conta 

judicial, vinculada aos presentes autos, todo o valor pertencente ao FGTS 

de Adão Calvez Larréa, CPF nº. 143.299.641-04. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas. P. R. I. C." 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA CLAUDIA 

FERREIRA DESSUNTE, digitei. CUIABÁ, 6 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028177-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da decisão de ID n. 26722184, intimo o exequente para 

acostar aos autos a planilha detalhada e atualizada da dívida, com a 

dedução dos valores objeto da penhora eletrônica, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034176-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. R. (REQUERENTE)

B. L. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) das partes quanto ao teor da sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043746-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. M. (AUTOR(A))

E. C. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043746-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. C. M. (AUTOR(A))

E. C. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043746-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. M. (AUTOR(A))

E. C. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043746-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. M. (AUTOR(A))

E. C. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0049380-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MATOS ALVES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0049380-95.2014.8.11.0041. RECONVINTE: ANA PAULA DE MATOS 

ALVES RECONVINDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA Visto. Em primeiro 

lugar, anoto que este processo era físico e foi digitalizado, mas ocorreu 

um equívoco no cadastramento. Por isso determino a retificação, pois não 

se trata de reconvinte e reconvindo, mas sim de requerente e requerido. 

Verifico que até o momento ainda não foi realizada a citação do 

demandado, não obstante as várias diligências que foram realizadas 

nesse sentido, inclusive pelos sistemas eletrônicos de que dispõe o juízo. 

Assim, determino a citação do requerido por edital, para querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia, e na mesma 

oportunidade, deverá ser cientificado da verba alimentar fixada 

provisoriamente. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

querendo, manifestar. Se decorrer o prazo sem apresentação de defesa, 

desde já nomeio como curadora especial ao requerido a Defensoria 

Pública que presta assistência à parte ré, para que tome ciência do 

encargo. Sem prejuízo do acima determinado, promova-se a busca da 

informação requerida no id 25476282, por meio do INFOSEG. Caso 

positivo, expeça-se de imediato, ofício para proceder aos descontos em 

folha. Cite-se. Intimem-se, Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047914-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para que no prazo de 10 dias, manifestar sobre a 

diligencia do oficial de justiça e para informar o nº da conta para que seja 

expedido ofício de desconto dos alimentos.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0037559-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HEGINO DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0028980-31.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA HONORATA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0028980-31.2012.8.11.0041. REQUERENTE: HELENA HONORATA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Vistos. Remeto os 

autos ao Cartório, para as providências que se mostrarem pertinentes. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0008396-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT13211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tereza Maria de Jesus (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0008396-40.2012.8.11.0041. REQUERENTE: JAIR SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: TEREZA MARIA DE JESUS Vistos. Considerando as 

informações prestadas no petitório de id. 25334628, EXPEÇA-SE o 

necessário, conforme determinado na sentença de id. 25334621. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0047681-35.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE OLIVEIRA JACOB LOPES (REQUERENTE)

LETICIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

SIRLENE DE FATIMA NUNES (REQUERENTE)

CLEBER RENATO LOPES (REQUERENTE)

FLAVIA REGINA LOPES (REQUERENTE)

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0047681-35.2015.8.11.0041. REQUERENTE: CELIA REGINA DE OLIVEIRA 

JACOB LOPES, FLAVIA REGINA LOPES, LEANDRO CESAR LOPES, 

SIRLENE DE FATIMA NUNES, CLEBER RENATO LOPES, LETICIA CRISTINA 

LOPES REQUERIDO: JOSE MARIO LOPES Vistos. Certifique-se acerca do 

cumprimento das intimações determinadas no id. 25058269. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0011627-56.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. C. (REQUERIDO)

M. L. S. E. P. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE REVERDITO OAB - MT8218-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID n. 27651272, intimo a parte autora para que 

preste as contas, conforme determinado na decisão de fl. 112, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042706-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIAS VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE SOUZA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0042706-38.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS ELIAS VICENTE 

EXECUTADO: EVA DE SOUZA DE ALMEIDA Vistos. Considerando a 

certidão de id. 25350946, intime-se novamente a parte requerida, para 

apresentação dos pagamentos efetuados após setembro de 2013, para o 

abatimento na liquidação de sentença – id. 25350936. Com o cumprimento, 

intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, no 

prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0038707-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIO DE TOLEDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO OAB - MT12216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0038707-19.2009.8.11.0041. REQUERENTE: ESTACIO DE TOLEDO MACIEL 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL Vistos. Considerando o 

teor da certidão de avaliação de bens – id. 25352088, intimem-se as 

partes para manifestarem o que entenderem de direito, no prazo legal. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público. Com o cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0046514-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DE CARVALHO HUNGRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0046514-80.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: PAULA FERNANDA DOS 

SANTOS EXECUTADO: JULIO DE CARVALHO HUNGRIA Vistos. Defiro o 

requerimento de id 25166996. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039143-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GAIVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

JOAO ROCHA SILVA OAB - MT1564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO ROCHA SILVA OAB - MT1564/O (ADVOGADO(A))

EDENILDE EVA VAZ GUIMARÃES BINI (HERDEIRO)

ALEXANDRA GAIVA FREIRE (HERDEIRO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

DORISVAR VAZ GUIMARAES (HERDEIRO)

DACIO FREDERICO GAIVA (HERDEIRO)

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, trazer aos autos o correto 
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endereço de Edenilde Eva Vaz Guimarães Bini.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043798-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FADUL HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

ILZANETE HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

ILVA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

ARISTEU HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GABRIEL DA SILVA (REQUERIDO)

MILCE HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043798-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENATO HENRIQUE DA SILVA, ARISTEU HENRIQUE DA 

SILVA, ILVA HENRIQUE DA SILVA, ILZANETE HENRIQUE DA SILVA 

PEIXOTO, JULIANO HENRIQUE DA SILVA, BENEDITO AUGUSTO HENRIQUE 

DA SILVA, FADUL HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: MILCE HENRIQUE DA 

SILVA, JULIO GABRIEL DA SILVA Vistos. Existem duas situações que 

levam ao trânsito em julgado da sentença: a) o natural decurso do tempo 

legal exigido, e b) a desistência ou a renúncia (terminologia correta) do 

prazo recursal, antecipadamente, pelas partes às quais a sentença se 

destina a produzir efeitos. Em ambos os casos, cabe à Secretaria a 

providência de certificar o trânsito em julgado. Portanto, ante a renúncia do 

prazo recursal constante do id. 26830518, basta que seja certificado o 

trânsito em julgado e cumpridas as providências ditadas na sentença, 

independentemente de conclusão. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0014711-21.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

JULIO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADBAR DA COSTA SALLES OAB - MT1191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos. A presente demanda encontra-se sentenciada (id. 25255749), bem 

como transitada em julgado conforme certidão constante do id. 25255756. 

Sendo assim, intime-se o inventariante para que, no prazo legal comprove 

o recolhimento das custas processuais determinada em sede de 

sentença. Aliás, se o recolhimento foi condição imposta na sentença para 

que seja expedido o formal, é perda de tempo requerer tal providência, 

sem o devido cumprimento. Após, com a comprovação expeça-se o 

necessário e arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049142-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA DE FIGUEIREDO QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVARES DE QUADROS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

NAYARA CRISTINA DE SOUZA QUADROS (HERDEIRO)

INES FATIMA DE QUADROS (HERDEIRO)

ALEIDE QUADROS (HERDEIRO)

ERONI QUADROS (HERDEIRO)

APARECIDA QUADROS (HERDEIRO)

EMILIANA DE FIGUEIREDO QUADROS (HERDEIRO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada 

de documentos.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042712-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAUANA FREITAS FERREIRA OAB - 029.105.491-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO PIETRICOSKI (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042712-18.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): P. A. F. P. REPRESENTANTE: THAUANA FREITAS FERREIRA 

REU: FELIPE AUGUSTO PIETRICOSKI Vistos. Conforme dispõe o art. 531, § 

1º, do Código de Processo Civil, determino que o pedido constante do id. 

26991976 seja distribuído em autos apartados. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0006711-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERNESTINO DE ARRUDA MUTRAN (REQUERENTE)

BENEDITO ERNESTINO DE ARUDA MUTRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIRA MUTRAN OAB - MT10213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE THEREZINHA ERNESTINA DE ARRUDA MUTRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0006711-90.2015.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO ERNESTINO DE 

ARUDA MUTRAN, JOAO ERNESTINO DE ARRUDA MUTRAN REQUERIDO: 

ESPOLIO DE THEREZINHA ERNESTINA DE ARRUDA MUTRAN Vistos. 

Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se mostrarem 

pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0033027-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE CRISTINA DE OLIVEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MORAES TEIXEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0013435-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA CRISTINA SOARES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MARINS NERES DO PRADO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037375-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

HELOISA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1037375-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NILDA ROSA DE FREITAS 

REQUERIDO: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA, HELOISA ROSA DE 

OLIVEIRA, OSMAR DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. Nilda Rosa de Freitas 

Sales aforou a presente Ação de Tutela e Guarda dos infantes Renato 

Freitas de Oliveira e Heloísa Rosa de Oliveira, em face de Osmar Santos 

Oliveira. Esclarece que é avó materna dos infantes, e que sua filha 

Viviane Rosa de Freitas, mãe deles, faleceu em 28.10.2014, e desde 

então, os netos estão sob sua guarda de fato, e que o genitor das 

crianças está de acordo com o pedido. Quanto ao pai, esclarece que 

apenas registrou, e nunca mais apareceu. Assim, busca regularizar uma 

situação que de fato já existe. Na decisão de id 16685467, foi indeferida a 

antecipação de tutela, determinada a citação e a realização do estudo 

psicossocial do caso. O relatório do estudo foi acostado na movimentação 

n. 18184391. Na movimentação n. 19394645, o requerido apresentou sua 

concordância com o pedido. Em seguida, foi lançado o parecer do 

Ministério Público, pela procedência. É o relatório. D E C I D O. Pois bem, 

tratando-se de pedido de guarda, requerida pela avó materna, insta 

observar que fora dos casos de tutela e adoção a guarda destina-se ao 

atendimento de situações peculiares ou para suprir eventual falta dos pais 

ou responsáveis, ex vi do art. 33, §2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vejamos: Art. 33. A guarda obriga a prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados. Depreende-se dos autos, especialmente do relatório do 

estudo psicossocial realizado entre as partes, que o requerido constituiu 

outra família após o falecimento da senhora Viviane, e ainda que tenha 

tentado manter os filhos sob seus cuidados, eles não se adaptaram ao 

convívio com a madrasta, indo morar com a requerente. Na oportunidade 

da realização do estudo, os infantes expressaram o desejo de continuar a 

morar com a avó, ressaltando que mesmo estando em casas separadas, o 

genitor é uma pessoa muito presente na vida deles. Acrescente-se, ainda, 

que a equipe multidisciplinar consignou no relatório do estudo psicossocial, 

que não foi verificado nada que pudesse impedir que a requerente 

continue exercendo a guarda das crianças, salvo a questão da idade, que 

a meu ver, não representa prejuízo ao bom e fiel desempenho de seu 

encargo, especialmente por ter ficado evidente nos autos que há um bom 

relacionamento entre ela e o genitor dos netos, de maneira que eventual 

situação que ela não puder desempenhar pessoalmente, poderá contar 

com o apoio do pai, que manifestou expressamente sua concordância com 

o pleito inaugural. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido, para o fim de conceder a 

guarda dos menores Renato Freitas de Oliveira e Heloísa Rosa de Oliveira 

à autora. Por fim, declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário e 

arquive-se. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 03 de dezembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029784-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARIA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THAIS ALVES TAHAN DA FONSECA (LITISCONSORTES)

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO (LITISCONSORTES)

NICOLAU AURELIANO ALVES DA FONSECA (LITISCONSORTES)

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1029784-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DEVANIL ALVES DO 

NASCIMENTO RÉU: ROSANGELA MARIA ALVES Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Regulamentação de Guarda, Partilha de Bens e Alimentos Provisórios em 

que as partes informaram a composição, apresentando os termos do 

acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 21247683. Consta do processo que as partes são 

solteiras. Consta, ainda, no que diz respeito às questões relativas à 

menor, estão sendo debatidas no bojo da ação nº. 1001358-47.2018 que 

tramita nesta Vara Especializada. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento acostado 

sob n. 21247683, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando 

a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Deixo de intimar 

os terceiros interessados (id. 12054710) tendo em vista que o acordo 

entabulado entre as partes afastou a partilha dos bens que 

fundamentaram o pedido de intervenção. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça 

gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 30 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002284-65.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSELITA CAMPISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA OAB - MT17675-O 
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(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO EGES CABRAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0002284-65.2006.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NEUSELITA 

CAMPISTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIAO EGES CABRAL 

Vistos. Defiro o requerimento de id. 25354380. Com o retorno da certidão 

de avaliação positiva, intimem-se as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012963-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OLIVEIRA RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIANO DE JESUS (REQUERIDO)

NEUZA JUVENCIA DE JESUS (REQUERIDO)

MARINALVA JESUS LEITE (REQUERIDO)

MARCIA JAQUELINE JESUS LEITE (REQUERIDO)

ADEMIL DE JESUS (REQUERIDO)

ADILSON DE JESUS (REQUERIDO)

LOURDES GUILHERMINA DE JESUS (REQUERIDO)

LEOVE FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012963-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NELSON OLIVEIRA RODRIGUES MONTEIRO REQUERIDOS: 

NEUZA JUVENCIA DE JESUS, ATILIANO DE JESUS, LOURDES 

GUILHERMINA DE JESUS, ADILSON DE JESUS, ADEMIL DE JESUS, LEOVE 

FERREIRA LEITE, MARCIA JAQUELINE JESUS LEITE, MARINALVA JESUS 

LEITE Vistos. Intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012414-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO NUNES MORETI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012414-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA JOSE NUNES 

REQUERIDO: KAIO NUNES MORETI Vistos etc. Remetam-se os autos à 

digna Defensora Pública, Dra Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio 

como curadora especial do beneficiário, nos moldes do art. 72 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034212-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PRADO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034212-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSALINA PRADO DA SILVA 

REQUERIDO: THAIS PRADO DA SILVA Vistos. Acolho a cota Ministerial. 

Proceda-se com a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 

60 (sessenta) dias. Com o relatório, digam as partes, no prazo legal. Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034212-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PRADO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034212-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSALINA PRADO DA SILVA 

REQUERIDO: THAIS PRADO DA SILVA Vistos. Acolho a cota Ministerial. 

Proceda-se com a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 

60 (sessenta) dias. Com o relatório, digam as partes, no prazo legal. Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030553-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILAINE CLEIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSON MORAES SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030553-14.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CILAINE CLEIA DE MORAES 

REQUERIDO: MAKSON MORAES SILVA Vistos. Acolho a cota Ministerial 

retro. Proceda-se a realização do estudo psicossocial do caso, no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Com o relatório, digam as partes, no prazo legal. 

Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0015855-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA POUZO DE AMORIM RIGOLIN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCIANO RIGOLIN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCONIEL POUZO DE AMORIM (REQUERENTE)

CLAUBER POUZO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))
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JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CLAUDET POUZO CARVALHO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0015855-54.2016.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUBER POUZO DE 

AMORIM, MARCONIEL POUZO DE AMORIM, CAMILA POUZO DE AMORIM 

RIGOLIN DE ALMEIDA, LUCIANO RIGOLIN DE ALMEIDA REQUERIDO: 

ESPOLIO DE CLAUDET POUZO CARVALHO DE AMORIM Vistos. Retorno 

os autos à Secretaria a fim de que seja cumprido o segundo comando do 

despacho de id 25083282, que não pôde ser cumprido em razão da 

digitalização dos autos. Intimem-se. cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035562-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0035562-42.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IVANETE DE 

CASTRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OSMAR FERNANDES Vistos. 

Considerando que foram juntadas aos autos as informações necessárias 

a respeito dos rendimentos do requerido, e tudo que consta do termo de 

audiência de id 25086366, digam as partes, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0059760-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. L. N. R. (EXEQUENTE)

ALEXANDRA LIMA NUNES (EXEQUENTE)

B. L. L. N. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYMESON FERNANDO DA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURAIR DE SOUZA GROSSI OAB - MT21319-O (ADVOGADO(A))

LIGIMARI GUELSI OAB - MT12582-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0059760-17.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: B. L. L. N. R., K. V. L. N. R., 

ALEXANDRA LIMA NUNES EXECUTADO: JAYMESON FERNANDO DA 

ROSA Vistos. Considerando a certidão de id. 25174292, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0044862-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA CRISTINA VILELLA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0044862-96.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: JOCIMARA CRISTINA VILELLA 

DA SILVA EXECUTADO: JESUINO SILVA DE SOUZA Vistos. Considerando 

a resposta do ofício de id. 25169795/25169796, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0007659-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VITAL FRANCA (EXEQUENTE)

A.F.S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DE ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005623-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICK LINO FREIRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALESKA RODRIGUES FREIRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051674-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARILENE ALVES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ NUNES RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011406-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU GONCALVES DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOLENI DE MAGALHAES QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAVIO DE MAGALHAES QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010380-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. F. (REQUERENTE)

F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0026911-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETERLY REGINA DA SILVA AKERLEY (REQUERENTE)

JESSICA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DA SILVA OAB - MT14778-O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RONEY FRANCISCO RUY DIAS AKERLEY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0026911-89.2013.8.11.0041. REQUERENTE: JESSICA SOUZA SILVA, 

KETERLY REGINA DA SILVA AKERLEY REQUERIDO: ESPOLIO DE RONEY 

FRANCISCO RUY DIAS AKERLEY Vistos. Certifique-se acerca da 

resposta do ofício de id. 25145275. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010255-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DALILA MORALES (REQUERENTE)

JOAO MORALES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT17394/O (ADVOGADO(A))

RAFAELLA PEREIRA CORREA OAB - MT18650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORALES FERNANDES (INVENTARIADO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada 

de documentos.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0011311-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

CARLITO DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE FLORIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0009566-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA SENEDESE REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT4630/O-O (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

ODINEY NOGUEIRA TEIXEIRA OAB - AM9833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0009566-18.2010.8.11.0041. REQUERENTE: CINTHIA SENEDESE REZENDE 

DA SILVA, FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA REQUERIDO: ESPOLIO 

DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA Vistos. Considerando que o prazo 

requerido no id. 25223183 decorreu em cartório, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com 

o cumprimento, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0010902-18.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SOUZA KLEIN (REQUERENTE)

RAUL SOUZA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESPOLIO DE CLELIA MARIA DE SOUZA KLEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0010454-65.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI ANA MOCKER MARQUES (REQUERENTE)

OSCAR HERMANN MOCKER (REQUERENTE)

MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA (REQUERENTE)

JUCENIRA MARLY LATORRACA (REQUERENTE)

HUMBERTO LATORRACA FILHO (REQUERENTE)

MARILZA MOCKER PINTO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DA SILVA MOCKER (REQUERENTE)

EDISON PEDRO MOCKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO OAB - MT18641-O 

(ADVOGADO(A))

KAROLINE BANHOS DO CARMO ONTIVEROS OAB - MT11516-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER (REQUERIDO)

ESPOLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006452-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDREZA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CHOMPATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0006452-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCIELLE ANDREZA DE 

LIMA EXECUTADO: ANTONIO CARLOS CHOMPATI Vistos. Considerando a 

impossibilidade de efetuar a intimação da parte exequente por carta com 

aviso de recebimento, como pode ser visto na movimentação retro, 

publique-se edital de intimação, nos termos do documento de id 25128076. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0026873-48.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (REQUERIDO)

ROSANA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0026873-48.2011.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELA ROCHA 

REQUERIDO: ROSANA ROCHA, ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA 

Vistos. Considerando que o prazo requerido no id. 25342079 decorreu em 

cartório, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019879-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON PHELIPE DIAS MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO LARA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0019879-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THALISON PHELIPE DIAS 

MACEDO EXECUTADO: JUNIO LARA MACEDO Vistos. Considerando que 

transcorreu o prazo de suspensão requerido na movimentação retro, diga 

a parte exequente, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0044969-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DO PRADO COSTA (REQUERENTE)

CLEMENTINA ROSA MARTINS COSTA DE MORAES TOLEDO 

(REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

LEONEL MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO TAQUES LEITE OAB - MT13768-O (ADVOGADO(A))

TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA OAB - MT17899-O (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA DOS SANTOS OAB - MT9473-O (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES OAB - MT8109-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE AUGUSTO JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020141-22.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DOUGLAS ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 
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(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0020141-22.2009.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO 

ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO, DOUGLAS ROCHA, DANIELA 

ROCHA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO DE DANIEL DE SOUZA 

ROCHA, ROSANA ROCHA Vistos. Considerando que o prazo concedido 

nos autos nº. 0026873-48.2011.8.11.0041 decorreu em cartório, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0020315-36.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLANN PATRICK NUNES COSTA OAB - GO28796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAUMIR DIVINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0018051-46.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LINO (REQUERENTE)

VALESKA RODRIGUES FREIRE (REQUERENTE)

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT2739-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0018051-46.2006.8.11.0041. REQUERENTE: VOLTAIRE RODRIGUES 

FREIRE JUNIOR, VALESKA RODRIGUES FREIRE, SUZANA LINO 

REQUERIDO: ESPOLIO DE VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE Vistos. 

Considerando que o prazo requerido no id. 25416426, fl. 3, decorreu em 

cartório, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013156-08.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENIO CARLOS PEREIRA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO CARLOS PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0013156-08.2007.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENIO 

CARLOS PEREIRA JUNIOR, MARCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENIO CARLOS PEREIRA Vistos. 

Arquivem-se os autos com as baixas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0017238-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LEONICE DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0017238-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA LIMA, DOMINGOS BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: ESPOLIO 

DE LEONICE DE OLIVEIRA LIMA Vistos. O prazo de sobrestamento 

requerido anteriormente decorreu há muito tempo. Assim, intime-se a parte 

autora a se manifestar, no prazo legal. intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0054473-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO AMORIM DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS OAB - MT21306-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0054473-05.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GIANCARLO 

AMORIM DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WILSA CRISTINA 

CAVALCANTE SILVA Vistos. Considerando tratar-se de processo 

sentenciado, em que a parte autora foi intimada, mas deixou de apresentar 

as informações necessárias à implantação do desconto em folha de 

pagamento, mas que a qualquer tempo a parte interessada poderá buscar 

o desarquivamento para as providências concernentes à implantação do 

desconto, arquivem-se os autos, conforme consta da sentença de id 

25209905. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0038894-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDON ERICK CYPRIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO CYPRIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0038894-51.2014.8.11.0041. REQUERENTE: BRANDON ERICK CYPRIANI 

REQUERIDO: HELCIO CYPRIANI Vistos. Sobre o relatório do estudo 

psicossocial, digam as partes, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0027700-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CARVARIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE FRANCA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0027700-20.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: JAQUELINE CARVARIO DA 

SILVA EXECUTADO: EDER DE FRANCA DIAS Vistos. Defiro o requerimento 

retro, pelo prazo de 10 (dez) dias. Caso a parte entenda pela necessidade 

de executar dívida alimentar, poderá fazer em ação autônoma. Decorrido o 

prazo acima, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0043590-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NOEL GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0011660-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS (EXEQUENTE)

RENATA VITORIA DE JESUS CADIDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CALMON FREITAS COSTA OAB - MT12368-B (ADVOGADO(A))

MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR OAB - MT9674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO BATISTA CADIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0011660-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: RENATA VITORIA DE JESUS 

CADIDE, VERA LUCIA DE JESUS EXECUTADO: REINALDO BATISTA 

CADIDE Vistos. O prazo de suspensão requerido anteriormente há muito 

decorreu em cartório. Portanto, diga a parte exequente, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1054771-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANDO DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

CLAUDIA REIS DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

ORLANDO DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIUZA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1054771-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OSMANDO DOS SANTOS 

GUIMARAES, ORLANDO DOS SANTOS GUIMARAES, CLAUDIA REIS DOS 

SANTOS GUIMARAES, MARIUZA GUIMARAES DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá declarou a incompetência 

absoluta e declinou o processamento do feito em favor desta Vara 

Especializada. Contudo, ao analisar a exordial, não encontrei processo 

que tramita neste juízo, em que figura a mesma parte; daí, não há falar em 

conexão. Desta forma, entendo que a redistribuição deve ser feita de 

forma aleatória, por sorteio, para uma das Varas Especializadas de Família 

e Sucessões de Cuiabá/MT. Remetam-se os autos à redistribuição, com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058612-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELINA JUSTINO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1058612-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOELINA JUSTINO 

GONCALVES Vistos. Trata-se de Ação de Autorização Judicial proposta 

por Joelina Justino Gonçalves para levantamento de valores retidos em 

conta bancária em nome de seu falecido irmão João Justino Gomes. Ao 

analisar a exordial, verifico que a autora não acostou as certidões de óbito 

dos genitores do falecido. Desta forma, é imprescindível a comprovação 

do falecimento para a concessão do alvará judicial. Sendo assim, emende 

a inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1058959-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI LINS SPALATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SAVERIO SPALATTI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058959-74.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISELI LINS SPALATTI ESPÓLIO: MARIO SAVERIO 

SPALATTI Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial proposta por Giseli Lins Spalatti. Compulsando os 

autos, verifico que na certidão de óbito acostada no id. 27221468, consta 

que o falecido deixou 02 (dois) filhos, os quais não integraram o polo 

ativo/passivo da demanda. Sendo assim, é necessária a regularização 

processual para a inclusão dos herdeiros no polo ativo, caso seja de 

forma consensual, ou no polo passivo, de forma litigiosa. Por esta razão, 

intime-se a autora para que realize a habilitação dos filhos do falecido, que 

também são herdeiros deste, com a devida juntada de instrumento 

procuratório, documentos pessoais, declaração de renúncia (se for o 

caso), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, e 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1057771-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE UELTON DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057771-46.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS RÉU: JOSE UELTON DE 

SOUZA OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e 

Regulamentação de Convívio proposta por Adriana da Costa dos Santos 

em face de Jose Uelton de Souza Oliveira. Quanto à natureza do pedido, 

para comprovar o estado civil, a requerente deve acostar aos autos 

certidão de nascimento ou de casamento, atualizada. Ainda, verifico que 

não fora comprovado a propriedade dos bens descritos na inicial, o que 

compromete a posterior partilha. Sendo assim, emendem a inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para que, junte aos autos 

certidão de casamento ou nascimento atualizada, certidão de nascimento 

legível do infante e documentos que comprovem a propriedade de todos 

os bens descritos na inicial, sob pena de serem excluídos da partilha, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1059542-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA CRISTINA FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

KELLEN TATIANE FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059542-59.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAIRA CRISTINA FERREIRA MOURA, KELLEN TATIANE 

FERREIRA DE MOURA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

certidão de óbito é omissa com relação ao número de filhos que o falecido 

deixou. Ainda, ao analisar a exordial, as requerentes não afirmaram serem 

as únicas filhas do de cujus. Dessa forma, intimem-se as requerentes, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecerem a este Juízo quantos 

filhos o falecido Eduardo Dias de Moura deixou. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1058363-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REIS DE ALMEIDA RONSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LOPES OAB - MT6622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLACI RAMBO RONSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058363-90.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: FRANCISCO REIS DE ALMEIDA RONSANI EXECUTADO: 

CLACI RAMBO RONSANI Vistos. Defiro o requerimento de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99 § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Francisco Reis 

de Almeida Ronsani em face de Claci Rambo Ronsani. Cumpre salientar 

que para buscar a execução de uma obrigação, em primeiro lugar é 

necessário demonstrar a existência dessa obrigação. E não consta dos 

autos a cópia da sentença judicial. Sendo assim, intime-se o autor, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando aos autos 

sentença transitada em julgado que fixou a obrigação, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058001-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA CAMARGO CORREA (REQUERENTE)

VILMAR CAMARGO CORREA (REQUERENTE)

WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANGELA CARMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR CREMENTINA DE CAMARGO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058001-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VILMAR CAMARGO CORREA, VILMARA CAMARGO 

CORREA, WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA, ROSANGELA CARMARGO 

DE ALMEIDA INVENTARIADO: EVAIR CREMENTINA DE CAMARGO Vistos. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Autorização Judicial 

proposta por Vilmar Camargo Correa, Vilmara Camargo Correa, Wagner 

Camargo de Almeida e Rosângela Camargo de Almeida. Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, informações sobre a existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP e 

outros valores, sejam em aplicações financeiras ou em conta corrente, em 

nome da de cujus. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1062302-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LEANDRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ANTONIO MARINHO (REU)

Magistrado(s):
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SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1062302-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): VALMIR LEANDRO RÉU: LUZIA 

ANTONIO MARINHO Vistos. Trata-se de Ação de Curatela proposta por 

Valmir Leandro em face de Jhanatam Leandro e Eduarda Vitória Marinho 

Leandro representados por sua genitora Luzia Antonia Marinho. É 

imperioso recomendar ao subscritor da petição inicial, que ao promover a 

juntada de documentos digitalizados observe o disposto no art. 14, § 1º, 

da Resolução n. 185/2013/CNJ e da Resolução n. 3/2018 do Tribunal 

Pleno-TJMT, no sentido de zelar pela qualidade e legibilidade dos 

documentos, evitando a juntada de documentos ilegíveis ou que não 

reproduzem a integralidade do documento original, o que não foi 

observado, na digitalização dos documentos que acompanham a inicial, 

tornando impossível visualizar a integralidade dos documentos. Assim, 

determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a 

autora junte aos autos documentos legíveis, para posterior análise do 

recebimento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031678-49.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. V. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada 

de documentos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023363-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORY SILVA MENEZES SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO PILAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242-O (ADVOGADO(A))

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023363-51.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MARJORY SILVA MENEZES 

SOUZA EXECUTADO: LUIZ OTAVIO PILAR DE SOUZA Vistos. Indefiro a 

expedição de ofício requerida na movimentação anterior, tendo em vista 

que o acordo ali tratado foi homologado perante a Quinta Vara de Família, 

não aqui. Portanto, é daquele juízo a competência para apreciar qualquer 

pedido de desconto em folha que tenha origem nos autos da ação que lá 

tramitou. Esta ação tem por fundamento a obrigação assumida pelo 

executado na sentença homologatória de acordo da lavra deste juízo, que 

não tem nenhuma relação com a sentença proferida pelo juízo da Quinta 

Vara de Família, como pode ser verificado no título executivo cuja cópia 

está na movimentação n. 25307542. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029799-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS APARICIO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029799-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLITO FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: CARLOS 

APARICIO QUEIROZ DE SOUZA Vistos. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Ação de Autorização Judicial proposta por Carlito Ferreira de 

Souza. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a existência de saldo 

de FGTS, PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou 

em conta corrente, em nome do de cujus. Saliento que, quanto ao pedido 

de emissão de certidão de Inventário Negativo, deverá ser realizado em 

ação própria, tendo em vista que o presente feito se refere apenas à 

Autorização Judicial para levantamento de valores. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006986-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT3626-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006986-51.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANGELA MARQUES CARDOSO REQUERIDO: DILCEU 

ROBERTO RODRIGUES CARDOSO Vistos. Com relação ao requerimento 

manejado pelo terceiro interessado na movimentação n. 20953248, 

postergo a sua análise e determino a intimação das partes para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008613-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO STEFANI CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MELLO PONCIONI (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Ante a certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 12 de março de 2020, às 15:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006448-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANILDO NASCIMENTO FORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DA LUZ (REU)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Ante a certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 19 de março de 2020, às 14h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005872-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.F (EXEQUENTE)

LAURA GISELE MAIA SPINOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0005872-36.2013.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LAURA GISELE MAIA SPINOLA, L.M.F EXECUTADO: 

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA Vistos. Considerando os 

petitórios de id. 27046912/27264959/27943532, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007693-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARDOSO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TIAGO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARINA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAROLINE MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VAGNER MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0007693-07.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS, TIAGO MARTINS, FABIANA 

CARDOSO RIBEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO DE VAGNER 

MARTINS Vistos. Dada à peculiaridade que envolve o presente inventário, 

designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 10 de 

março de 2020 às 14h30min, a ser presidida, excepcionalmente, por este 

magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033987-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033987-40.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS Vistos. Considerando o 

requerimento e a justificativa da autora (id. 25274144), redesigno a 

audiência de entrevista para o dia 18 de março de 2020, às 13h30min. 

Expeça-se, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000951-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Aguarde-se a providência do Estado de Mato Grosso acerca da 

disponibilização de profissional (médico) para a realização da perícia. Em 

caso de necessidade, renove-se o termo de curatela. Sem prejuízo, 

intime-se a parte autora, para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

cópia da sua certidão de casamento atualizada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0004084-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ANTONIA LINA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0004084-50.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELIDSON DE SOUZA REQUERIDO: CLEIDE ANTONIA LINA 

ROSA DE SOUZA Vistos. Considerando o petitório da parte autora id. 

27139346, intime-se a requerida para manifestar o que entender de direito, 

no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003287-50.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS SILVA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REGINALDO LEAL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSELINE FERNANDES GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAGNER DOS SANTOS ABE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0003287-50.2009.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGINALDO LEAL DA SILVA, MARIA DE 

FATIMA FERNANDES DOS SANTOS SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

JOSELINE FERNANDES GUIMARAES, FAGNER DOS SANTOS ABE Vistos. 

Acolho a cota Ministerial. Proceda-se com a realização de estudo 

psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) dias. Com o relatório, 

digam as partes, no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0025429-58.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADIB HAGE (REQUERENTE)

HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROESE ZERWES OAB - MT6176-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO OAB - MT6522-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO CABRAL CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0025429-58.2003.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA, SERGIO ADIB 

HAGE REQUERIDO: MARIO MARCIO CABRAL CORREA Vistos. 

Certifique-se acerca do cumprimento das intimações determinadas no id. 

25356471. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002452-72.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY APARECIDA GOMES DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO GONCALVES DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO GONCALVES NETO OAB - MT2842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0002452-72.2003.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMANUELY APARECIDA GOMES DE 

QUEIROZ ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROMULO GONCALVES DE 

QUEIROZ Vistos. Retornem os autos à Secretaria para as providências 

que forem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0054147-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEHN JOAO EVAN CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0054147-16.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FABIO DEHN JOAO EVAN CORREA DA 

COSTA Vistos. Considerando a informação de id. 25358919, expeça-se 

ofício para desconto em folha de pagamento. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0039852-08.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA LARA DA SILVA (EXEQUENTE)

FABIANA DE ALMEIDA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA OAB - MT12016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEBRAN CARLOS PADILHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0039852-08.2012.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA LARA DA SILVA, FABIANA 

DE ALMEIDA LARA EXECUTADO: VALDEBRAN CARLOS PADILHA DA 

SILVA Vistos. Intime-se a parte requerente, por carta com aviso de 

recebimento (AR), para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Caso não seja localizada no endereço por ele 

apresentado nos autos, publique-se edital, nos mesmos termos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0057143-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA HORA PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZETE DA HORA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JEREMIAS PACHE DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

APARECIDA LUZIA BARBANO DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOELMIR PACHE DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANDIRA MOURA DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CANAZUÉ PACHE DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCOS ROGERIO DA HORA PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 103 de 3769



ERICK GUSTAVO ROCHA TERAN OAB - MT12828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINS DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0057143-84.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CANAZUÉ PACHE DA HORA, JOELMIR 

PACHE DA HORA, JANDIRA MOURA DA HORA, JEREMIAS PACHE DA 

HORA, APARECIDA LUZIA BARBANO DA HORA, MARCIA REGINA DA 

HORA PAULA, ELIZETE DA HORA SILVA, MARCOS ROGERIO DA HORA 

PAULA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO MARTINS DA HORA 

Vistos. Certifique-se acerca da resposta do ofício de id. 25195073. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0009600-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

m.h.g.p (REQUERENTE)

ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0009600-85.2013.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS, M.H.G.P 

REQUERIDO: MOACYR PIRES DE MIRANDA Vistos. Reitere-se a diligência 

de id. 25457203, para qual desde já defiro os benefícios do art. 212, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0019093-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIODE IRENE DA COSTA LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE PAULO LARA PINTO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE IREMIZES APARECIDA DA COSTA LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0019093-57.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: MICHELLE DA COSTA DUARTE REQUERIDO: ESPOLIO DE 

IREMIZES APARECIDA DA COSTA LARA PINTO, ESPOLIODE IRENE DA 

COSTA LARA PINTO, ESPOLIO DE PAULO LARA PINTO, ESPOLIO DE 

BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO Vistos. Considerando que o prazo 

requerido no id. 25142469 decorreu em cartório. Intime-se a inventariante 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0033181-03.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANNE FABRICIA ARRUDA E SILVA AMORIM (REQUERENTE)

ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ROBERTA ELLEN ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA MERMEJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT13747-O (ADVOGADO(A))

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT17719-O (ADVOGADO(A))

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT8345-O 

(ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0033181-03.2011.8.11.0041. 

REQUERENTE: RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA MERMEJO, 

ROBERTA ELLEN ARRUDA E SILVA, REGIANNE FABRICIA ARRUDA E 

SILVA AMORIM, ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO REQUERIDO: 

ESPOLIO DE ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO Vistos. 

Considerando que o prazo de suspensão requerido no id. 25181712 

decorreu em cartório, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0029737-59.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANETE IRIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO SEBASTIAO PRACHEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0029737-59.2011.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILVANETE IRIA DA SILVA REQUERIDO: ESPOLIO 

SEBASTIAO PRACHEDES DA SILVA Vistos. Considerando que o prazo 

requerido no id. 25096999 decorreu em cartório, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com 

o cumprimento, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0027247-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA (REQUERENTE)

LUARA BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

BRENO BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

BRUNO NAVES RODRIGUES (REQUERENTE)

WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

GISELY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

DANIEL RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES OAB - MT2701-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NILZA ANTUNES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0027247-64.2011.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA, MARISTELA 

ANTUNES RODRIGUES, DANIEL RODRIGUES ROSA, CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES SILVA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES SILVA, GISELY 

RODRIGUES SILVA, WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES, BRUNO 

NAVES RODRIGUES, BRENO BEZERRA RODRIGUES, LUARA BEZERRA 

RODRIGUES, MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ESPOLIO DE NILZA ANTUNES RODRIGUES Vistos. Considerando que o 

prazo requerido no id. 25354277 decorreu em cartório, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Com o cumprimento, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005841-41.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE RAFAEL WOJTOWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ OAB - MT10842-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT8896-O (ADVOGADO(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jose Wojtowicz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0005841-41.1998.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RAFAEL WOJTOWICZ, LUIZA DA SILVA REQUERIDO: 

JOSE WOJTOWICZ Vistos. Considerando que o prazo requerido no id. 

25404726, fl. 2, decorreu em cartório, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o 

cumprimento, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0010468-20.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FONSECA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0024510-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADIB HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROESE ZERWES OAB - MT6176-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO CABRAL CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 0005622-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LINO (AUTOR(A))

E.L.F (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0030796-19.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RAUL MARCEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

JENIFFER GRACIELE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0013611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

SERGIO DIONISIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0041053-35.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES OAB - MT8302-O 

(ADVOGADO(A))

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0041053-35.2012.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA, ALESSANDRA 

GONCALVES MENDES, ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESPOLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS Vistos. 

Considerando que o prazo requerido no id. 25697952, decorreu em 

cartório, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o cumprimento, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0033368-21.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT23439-O (ADVOGADO(A))

KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO OAB - MT24652-O (ADVOGADO(A))

KOHELER DO PRADO OAB - MT23427-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER OAB - MT5233-B 

(ADVOGADO(A))

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNEZI REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELINGTON JEORGE BUENO OAB - MT12146-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0003003-76.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL ZEFERINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MARIA ZEFERINA DE SOUZA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035327-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035327-19.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM REQUERIDO: 

FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO Vistos. Acolho a cota do 

Ministério Público de id. 26192002. Proceda-se com a realização de estudo 

psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) dias, atentando-se para 

o endereço de id. 26025386. Sem prejuízo, expeça-se mandado de 

avaliação do imóvel descrito no id. 25185981. Com o relatório, digam as 

partes, no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 

Promova-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0031043-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0040050-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

danielle dos santos cruz (REQUERENTE)

DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

JOSY DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0019552-59.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARTINS DE BELLIS (REQUERENTE)

CLEBER DE QUEIROZ MARTINS (REQUERENTE)

MARA LUCIA DE QUEIROZ MARTINS (REQUERENTE)

SERAFIM MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA CAROLINA DE QUEIROZ MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoa do seu advogado, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso 

de inércia, proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio 

de carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0030721-87.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SANTANA (REQUERENTE)

CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CLARICE ALBERNAZ DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0030721-87.2004.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE, LENIR SANTANA 

REQUERIDO: ESPOLIO DE CLARICE ALBERNAZ DE ALBUQUERQUE Vistos. 

Tendo em vista o prazo de suspensão requerido no id. 25297161 ter 

decorrido em cartório, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0053043-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO DIAS PEDROTTI (REQUERENTE)

MAISA DIAS PEDROTTI (REQUERENTE)

NICOLAS DIAS PEDROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PRISCILA ONO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0049122-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA RODRIGUES FREIRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA LINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0002745-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ LINS (REQUERENTE)

GISELI LINS SPALATTI (REQUERENTE)

SANJOVAR LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EPAMINONDAS LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0002745-85.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISELI LINS SPALATTI, LIZ LINS, SANJOVAR LINS 

REQUERIDO: ESPOLIO DE EPAMINONDAS LINS Vistos. Intime-se a parte 

autora para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0017951-57.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER TAQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ALESSANDRO TAQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIBAMAR CUNHA OAB - MT12682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAO AROLDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0036677-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBEIRO BALESTEROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO FERNANDES DOS REIS OAB - MT3810-O (ADVOGADO(A))

MARIA GABRIELA BRUNO OAB - MT10883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROSALINA RIBEIRO BALESTEROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0017970-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES FERNANDES (REQUERENTE)

LUCIA HELENA SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

DEISE DE FATIMA DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO ALVES DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT16417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPHRISIO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 0041562-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN CRISTINA BARRETO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CESAR NUNES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0041562-58.2015.8.11.0041. 

REQUERENTE: KARIN CRISTINA BARRETO ALVES REQUERIDO: THIAGO 

CESAR NUNES DA COSTA Vistos. Considerando a determinação retro, 

retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se com a adoção das formalidades 

de praxe. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031196-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024041-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA MARIA PEREIRA PULQUERIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO SANTANA PULQUERIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KESLY DE ANUNCIACAO OLIVEIRA OAB - MT16578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA GLORIA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0052469-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAGALHAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ULISSES ARISTIDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0052469-92.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: PATRICIA MAGALHAES DA SILVA EXECUTADO: JONAS 

ULISSES ARISTIDES DE SOUZA Vistos. Considerando a justificativa 

apresentada pelo executado no id. 25974863, intime-se a parte exequente 

para manifestar nos autos, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Às providências Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0021762-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE PEREIRA DA SILVA (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE CAMPOS MOREIRA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0021762-10.2016.8.11.0041. 

RECONVINTE: ARIANE PEREIRA DA SILVA RECONVINDO: GENIVALDO DE 

CAMPOS MOREIRA Vistos. Indefiro a suspensão requerida na 

movimentação anterior, tendo em vista que esta ação está sentenciada, 

com trânsito em julgado, não havendo razões a continuar em tramitação. 

Se a verba alimentar foi fixada em desfavor do requerido (curatelado), de 

nada adianta demonstrar aqui, a capacidade financeira de seus familiares, 

que não fizeram parte da ação. Assim, arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020909-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY LEMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0020909-98.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSIELY LEMES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA Vistos. 

Considerando o petitório de id. 25351592, dê-se vista à Defensoria Pública 

para manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0026881-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DAVILSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANTONIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045613-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DO CARMO SANTOS (EXEQUENTE)

FABIANA SANTOS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ARAUJO PAIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AMERICO CASTELO BRANCO JUNIOR OAB - MT19210-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0006569-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA LIMA (EXEQUENTE)

KARINE AUXILIADORA DE LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBISNEI DE ARRUDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEIVID LUCAS DE LIMA E SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0006569-86.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: KARINE AUXILIADORA DE LIMA SILVA, JAQUELINE CORREA 

LIMA EXECUTADO: RUBISNEI DE ARRUDA SILVA Vistos. Considerando o 

petitório de id. 25308951, dê-se vista à Defensoria Pública para 

manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008500-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0008500-56.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LUANA PEREIRA GOMES EXECUTADO: MARCOS FERNANDO 

DE LIMA Vistos. Considerando a certidão de id. 25311117, fl. 2, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041146-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN OTAVIO DE FREITAS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

ALAN OTAVIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1041146-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA, ALAN OTAVIO DE FREITAS REQUERENTE: ALAN OTAVIO DE 

FREITAS, MARIA AUXILIADORA DA SILVA Vistos. Os requerentes já 

foram intimados, na pessoa de seu advogado que, no entanto não 

manifestaram, conforme se vê em id. 20636461. Determino intimação 

pessoal dos requerentes, para que manifestem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Desde já esclareço que a intimação 

deve ser pessoal, não sendo válida a entrega de cópia do mandado à 

terceiras pessoas, mesmo que seja parente próximo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1024770-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KETULLY GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE AMORIM GRANDO (REQUERIDO)

NESTOR DOSSENA GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1024770-70.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Analisando os argumentos expressos na petição inicial e os 

documentos juntados ao processo, infere-se que a inicial não está clara, 

não foi proposta em face de nenhuma parte, nem consta qualificação da 

parte contraria, apenas foi distribuída por dependência ao processo nº 

1007556-66.2019.8.11.0041. Se a parte requer a habilitação no processo 

de inventario acima, esta não é a forma correta perante o sistema PJE. 

Portanto, é necessário que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 20 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319799 Nr: 21966-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLP, ANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA - 

OAB:17636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a autora assumiu o compromisso de comprovar o 

pagamento dos tributos (IPTU) referente ao imóvel de propriedade do 

falecido senhor Lycurgo, no bojo da ação de inventário distribuída a esta 

Especializada, nada mais há de ser feito nestes autos.

Portanto, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2019.

Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117496 Nr: 17685-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGS, WPDS, LNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O prazo requerido às fls. 142/143 já decorreu há muito.

Intime-se a autora para que cumpra a decisão de fl. 135, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Cumprida a decisão no prazo estabelecido, certifique-se, dê vista ao 

Ministério Público e arquive-se.

Não cumprida, voltem-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2019.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154410 Nr: 33664-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDSD, ADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feitoa fim de 

intimar as partes e Ministério Público da sentença proferida à fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 772695 Nr: 25810-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAHÍDE AURELIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEOLINDO AURELIANAO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 772695 Nr: 25810-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25810-51.2012 – Código 772695Requerente: Alahíde 

Aureliana da SilvaRequerido: Deolino Aureliano da SilvaAção de Alvará 

Judicial Visto.Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.É o 

relatório.D E C I D O.Extrai-se dos autos que a parte autora não foi 

localizada pessoalmente no endereço informado nos autos para promover 

o andamento do processo.Entretanto, nos termos do art. 77, inciso V e do 

art. 274, parágrafo único do Código de Processo Civil, é dever das partes 

informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi 
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observada pela parte autora.Contudo, não localizada a parte autora, sua 

intimação foi efetivada por edital, em observância ao entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso 

análogo, também menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

mesmo sentido:“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo 

deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte 

autora, intimada pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no 

prazo de 48h.2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo 

autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de 

endereço correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017).Logo, frustrada a intimação por carta e 

promovida a intimação por edital sem que a parte autora promova o 

andamento do processo, a sua extinção é medida que se impõe.Em face 

do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se.Justiça gratuita.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 de 

outubro de 2019.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136282 Nr: 20927-76.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - 

OAB:6.674/MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ e em cumprimento ao capítulo 

2, seção 10, art. 431, da CNGC deste Tribunal, remeto o presente 

expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar a advogada da parte 

exequente a proceder a retirada da segunda via do formal de partilha 

expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146770 Nr: 30333-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLLDS, PALS, CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID WENWE FARINELLI 

SERILO - OAB:19592

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LISEANE PERES DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 30333-67.2016.811.0041, 

Protocolo 1146770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421994 Nr: 4570-07.1992.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS RODRIGUES SABINO, MARIA ERCY DA 

COSTA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEFFERSON 

APARECIDO POZZA FÁVARO, para devolução dos autos nº 

4570-07.1992.811.0041, Protocolo 421994, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037214-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO VILALBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA BASSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015421-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. D. S. (REQUERENTE)

R. H. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. I. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015421-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RAFAEL HENRIQUE SCHUH 

DA SILVA, NAPOLEAO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: CÉDULA DE 

IDENTIDADE Vistos. Cuida-se de Ação de Guarda c/c Alimentos c/c 

Regulamentação de Convívio aforada por Napoleão Henrique da Silva, em 

face de Lair Andréia Schuh. Considerando que não há noticias nem 

documentos que comprovem que a criança esteja sob condição de risco, 

denego o pedido de tutela de urgência com relação à guarda. Em 

decorrência da referida maternidade a demandada tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, defiro os 

alimentos provisórios ao filho menor Rafael Henrique Schuh da Silva, que 

arbitro, por ora, em 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo inclusive, 

sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá 

ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta bancária 

i nd i cada  no  i d .  1940727 6  –  i t e m  “ b ” .  O  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Quanto a regulamentação de 

guarda e visitas, as partes poderão dialogar em busca de uma 

composição, na audiência de tentativa de conciliação que designo para o 

dia 23 de janeiro de 2020, às 17h30min. Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Em 

consonância com o parecer exarado junto ao id. 25481208, determino a 

realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 111 de 3769



2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015421-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. D. S. (REQUERENTE)

R. H. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. I. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015421-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RAFAEL HENRIQUE SCHUH 

DA SILVA, NAPOLEAO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: CÉDULA DE 

IDENTIDADE Vistos. Cuida-se de Ação de Guarda c/c Alimentos c/c 

Regulamentação de Convívio aforada por Napoleão Henrique da Silva, em 

face de Lair Andréia Schuh. Considerando que não há noticias nem 

documentos que comprovem que a criança esteja sob condição de risco, 

denego o pedido de tutela de urgência com relação à guarda. Em 

decorrência da referida maternidade a demandada tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, defiro os 

alimentos provisórios ao filho menor Rafael Henrique Schuh da Silva, que 

arbitro, por ora, em 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo inclusive, 

sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá 

ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta bancária 

i nd i cada  no  i d .  1940727 6  –  i t e m  “ b ” .  O  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Quanto a regulamentação de 

guarda e visitas, as partes poderão dialogar em busca de uma 

composição, na audiência de tentativa de conciliação que designo para o 

dia 23 de janeiro de 2020, às 17h30min. Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Em 

consonância com o parecer exarado junto ao id. 25481208, determino a 

realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056789-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA ZEFERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE REGINA ZEFERINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1056789-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELIANE REGINA ZEFERINO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE REGINA ZEFERINO Vistos. Na 

petição de id 27647886 aportou aos autos pedido de reconsideração da 

decisão concessiva da curatela provisória. Sustenta a requerida que está 

em perfeitas condições de saúde mental, e que o pedido de curatela é 

obra de uma trama da requerente, com a intenção de obter vantagem 

econômica. Assim, busca a revogação da decisão, especificamente no 

que diz respeito ao deferimento da curatela provisória. É o necessário à 

análise e decisão. Inicialmente, ressalto que analisando a Portaria nº. 

644/2019-GRHFC, de 16 de dezembro de 2019, em conjunto com a Portaria 

n. 1466-PRES, de 19 de novembro de 2019, que regulamentam o Plantão 

Judiciário, tem-se que as medidas judiciais de urgência protocoladas até 

as 15 horas do dia 19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado 

sorteado e, após, deverão ser encaminhadas ao exame do magistrado 

plantonista. Pela interpretação do art. 2º, da última portaria aludida 

(1466-PRES), observa-se que ao mencionar “magistrado sorteado”, está 

regulamentando as ações novas que forem distribuídas neste dia, após as 

15 horas. Daí entendo que em se tratando de medida de urgência 

requerida no bojo de uma ação que já estava em curso, como é o caso, 

deverá ser analisada pelo juízo que já a preside. Assim, considero ser 

deste juízo a competência para a análise do pedido de id 27647886. A 

propósito, a requerida sustenta que o pedido de curatela de que trata essa 

ação, não passa de uma trama da parte autora, com o objetivo de obter 

vantagem econômica, e junta vários documentos. Contudo, ainda que 

ponderáveis os argumentos da requerida, não foram suficientes a 

convencer este juízo da necessidade de revogação da curatela provisória 

deferida, e ressalte-se, deferida com base em relatórios médicos (id 

26662893) e relatórios de plantão hospitalar (id 26662922) em que 

constam informações de que a requerida estava acamada, totalmente 

dependente de terceiras pessoas, e com registro de depressão, com 

períodos de desorientação no tempo e no espaço e déficit cognitivo. 

Portanto, neste momento indefiro o pedido de revogação da curatela, 

ressaltando que se restar demonstrada a necessidade no curso do 

processo, essa questão poderá ser reapreciada. Intime-se a autora para, 

querendo, manifestar no prazo legal. Após, ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060379-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA CONCEICAO LEMES ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1060379-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ALEXSANDRO DE ARRUDA 

CAMPOS RÉU: EMANUELLA CONCEICAO LEMES ARRUDA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Oferecimento de Alimentos 

com Pedido de Provisórios e Regulamentação do Convívio Paterno, 

proposta por Alexsandro de Arruda Campos em face Danilo Alex Arruda 

Campos, neste ato representado por sua genitora Emanuella Conceição 

Lemes Arruda. Está provada a relação de parentesco entre o requerente 

e o infante. Assim, acolho, por ora, a oferta dos alimentos provisórios, na 

forma que foi ofertada em favor do filho Danilo Alex Arruda Campos, ou 

seja, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, 

compreendidos como tais, toda e qualquer remuneração, inclusive férias e 

13º salário, quando houver, descontados apenas os valores a título de 

previdência social pública e imposto de renda retido na fonte. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado na conta bancária a ser indicada pela 

genitora, no prazo de 5 (cinco) dias, até o dia dez (10) de cada mês ou, 

mediante recibo. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após cognição exauriente. O valor da pensão poderá 

ser revisto a qualquer tempo, à luz de fatos ou novos que justifiquem a 

alteração. Para garantir a convivência entre pai e filho, regulamento, por 

ora, o direito de convívio nos primeiros e terceiros finais de semanas, a 

partir das 8:00 horas do sábado às 18:00 horas do domingo, bem como a 

primeira metade das férias escolares, devendo buscar e entregar o 

infante no lar materno. Designo audiência de tentativa de conciliação para 

o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h30min. Se não houver acordo, a 

parte requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Expeça-se ofício para desconto em folha de pagamento – id. 
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27522617. Sirva cópia da presente como mandado. Notifique-se o 

Ministério Publico. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1048462-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1048462-98.2019.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDA LOPES 

ZALINELO DA CRUZ REQUERIDO: JOAO ANTONIO DA CRUZ Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 

2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Separação de 

Corpos c/c Pedido de Liminar proposta por Aparecida Lopes Zalinelo da 

Cruz em face João Antonio da Cruz alegando, em suma, que são casados 

pelo regime da comunhão parcial de bens, dessa união nasceu um filho. 

Relata que o convívio entre o casal se tornou insuportável em razão de 

inúmeros acontecimentos, como brigas e desavenças, que tornaram 

impossível de manter o casamento. Embasado nestes fundamentos fáticos 

a autora pugna pela medida cautelar de separação de corpos, para que o 

requerido deixe o lar conjugal de imediato. É o necessário a análise e 

decisão. A medida de urgência consistente no afastamento do requerido 

do lar deve ser concedida, visto que presentes os requisitos legais, já 

que, à evidência das brigas e desavenças, não há sequer condições 

psicológicas para ambos viverem sob o mesmo teto. É certo que se trata 

de uma afirmação unilateral, mas além de a lei prever um dever de lealdade 

processual das partes ao deduzir suas pretensões em juízo, é sabido que 

as ocorrências levadas a efeito no recôndito do lar são de difícil 

visualização de testemunhas, o que leva ao acolhimento das palavras do 

requerente, pois realmente não é nada fácil dividirem o mesmo teto, duas 

pessoas que estão em litígio, principalmente após o ajuizamento da ação, 

ante os inevitáveis encontros, com os consequentes constrangimentos. 

Com essas considerações, recebo a presente ação, na forma do artigo 

305, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de separação de corpos 

e determino a expedição de mandado para que o requerido seja afastado 

do lar, podendo levar apenas os seus pertences pessoais. Cumprido o 

mandado de afastamento, sequencialmente cite-se o requerido para, 

querendo, oferecer resposta à ação no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo 

com o disposto no artigo 306, do Código de Processo Civil. A parte autora 

deverá propor a ação principal no prazo previsto no artigo 308, do Diploma 

Processual Civil, neste mesmo processo, sem necessidade de propor 

nova ação. Recomendo que a subscritora da inicial atenha-se com maior 

atenção ao digitalizar os documentos, pois muitos deles estão de "ponta 

cabeça" o que dificulta a análise por todos quantos tenham que consultar 

o processo. Com relação aos pedidos “2” e “3”, a requerente não 

comprovou a propriedade dos bens em comum, motivo pelo qual, indefiro. 

Expeça-se o necessário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1057674-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FLORISBELA DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1057674-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA FATIMA DA GUIA 

REQUERIDO: MARIA FLORISBELA DA GUIA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por 

Maria Fátima da Guia em face de Maria Florisbela da Guia. Diante da 

plausibilidade do pedido, conferida pelo documento id. 26874155, defiro o 

pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Maria Fátima da Guia 

como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e intime-se a 

requerida para comparecer perante este Juízo no dia 05 de março de 

2020, às 14h30min para ser entrevistada. Após a audiência, poderá a 

requerida impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o 

art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, o ilustre 

oficial de justiça deverá informar se a requerida encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que a mesma poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se 

o Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0059903-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHYANE RAPHAELLY CAMPOS DUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR LOMONACO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0059903-69.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: CRISTHYANE RAPHAELLY 

CAMPOS DUCA EXECUTADO: AUGUSTO CEZAR LOMONACO DE AMORIM 

Vistos. Quanto ao requerimento da parte exequente, no sentido de 

promover o chamamento dos avós paternos a integrarem o polo passivo 

da demanda, esclareço que o dispositivo de Lei por ele utilizado a 

fundamentar tal pretensão (art. 1.698, CC) tem cabimento em sede de 

ação de conhecimento, na qual é fixada a obrigação alimentar. No caso de 

cumprimento de sentença, não há possibilidade jurídica de se cobrar o 

pagamento de uma dívida de quem não lhe seja devedor. Assim, indefiro 

esse requerimento. Promova-se nova consulta de valores pelo 

BACENJUD. Sendo exitosa a pesquisa, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo legal. Se inexitosas, determino a suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período em que a parte poderá diligenciar à 

procura de bens que possam garantir a presente execução. Decorrido o 

prazo acima sem que a parte credora informe bens que possam garantir a 

execução, promova-se o arquivamento dos autos, conforme preleciona o 

art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil que poderá, entretanto, ser 

desarquivado nas condições do § 3º, do citado art. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020568-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jari Figueiredo de Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020568-50.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA REQUERIDO: JARI 
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FIGUEIREDO DE LIMA Vistos. 1- Acolho os autos na forma declinada. 2- 

Trata-se de ação de Abertura de Inventário proposta por Christian Walber 

Figueiredo Lima em razão do falecimento de seu genitor Jari Figueiredo de 

Lima, cuja certidão de óbito está acostada junto ao id. 20082697, e informa 

que o falecido era divorciado, deixou um filho e deixou bens a inventariar. 

3- Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante o requerente Christian Walber Figueiredo Lima que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara Judicial 

para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função, 

sob pena de remoção. 4- Prestado o compromisso, o inventariante deverá, 

no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras declarações, 

contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos 

termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena 

de remoção. 5- As primeiras declarações deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor da matrícula 

do imóvel; b) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal (do domicílio da inventariada e onde estiverem 

localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da 

Receita Federal; c) certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 

56/2016/CNJ). d) comprovante do divórcio do inventariado. 6- Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 7- Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de 

que se for constatado no curso do processo que possuí condições de 

arcar com as despesas processuais, o benefício será revogado. 8- Sem 

prejuízo ao acima disposto, verifico que o requerente Christian Walber 

Figueiredo Lima, já entrou com mais 02 (duas) ações de Inventário, ou 

seja, processo nº 1020525-16.2019 da falecida Felippa Rodrigues Nunes, 

e nº 1020526-98.2019 da falecida Ligia Figueiredo Barros, envolvendo o 

mesmo bem, ou seja, um imóvel na rua 24 de outubro, nesta capital. 9- 

Portanto, aguardo as primeiras declarações, para verificar se realmente o 

requerente possui legitimidade para interpor as ações de inventário acima, 

bem como requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023309-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON VIDAL DA SILVA (REQUERENTE)

KAISE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

KATIA CILENE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIDAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023309-63.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAISE SANTOS DA SILVA, KATIA CILENE SANTOS DA 

SILVA, HANDERSON VIDAL DA SILVA REQUERIDO: JOSE VIDAL DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de Abertura de Inventário na Forma de 

Arrolamento proposta por Kaise Santos da Silva, Katia Cilene Santos da 

Silva e Handerson Vidal da Silva, em razão do falecimento de seu genitor 

José Vidal da Silva, cuja certidão de óbito está acostada junto ao id. 

20548829, e informa que o falecido era divorciado, deixou 03 filhos e 

deixou bens a inventariar. Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO a requerente Katia Cilene Santos da Silva para 

exercer a função de inventariante, independentemente de compromisso 

(Cód. Proc. Civil, art. 660). O inventário em questão foi proposto sob a 

forma de arrolamento, requerendo que os bens do espólio sejam 

partilhados na forma do plano de partilha amigável. No entanto, 

compulsando os autos, vê-se que a inicial não está acompanhada da 

Certidão Negativa de Testamento (CNJ, Prov. 56/2016). Sendo assim, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruam os autos com o documento acima, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. No mais, defiro a gratuidade processual ao Espólio. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025909-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ASSIS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARDOSO MELO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025909-57.2019.8.11.0041. Vistos. 

Cuida-se de ação de Inventário proposta por Tatiane Assis Santiago em 

razão do falecimento de Luiz Cardoso Melo Neto, falecido em 26.04.2019, 

cuja certidão de óbito informa que o inventariado era solteiro, deixou 02 

(dois) filhos menores e bens a inventariar. Nos termos do art. 617, inciso 

III, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente Tatiane 

Assis Santiago que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função, sob pena de remoção. Prestado o 

compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e 

qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do 

Código de Processo Civil, sob pena de remoção. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor da matrícula do imóvel; b) certidão de 

inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal, solicitando cópia do contrato de financiamento do 

imóvel em nome do de cujus, bem como informações referente ao referido 

financiamento. Considerando que nas ações de inventário e arrolamento 

sumário é do espólio a responsabilidade de arcar com as despesas 

processuais, defiro, ao espólio a gratuidade processual, com a ressalva 

de que se for constatado no curso do processo que possui condições de 

arcar com as despesas processuais, o benefício será revogado. 

Verificado interesse de menores, dê-se vista ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1035471-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANI DIAS OTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMBERG SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035471-90.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JOCIANI DIAS OTONI EXECUTADO: ALDEMBERG SANTOS 

SOUZA Espécie: Ação de Cumprimento de Sentença Vistos. 

Compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ação de alimentos 

que, tramitou junto ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito das 

Famílias e Sucessões, sob o número 1018693-79.2018.8.11.0041. Diante 

do exposto, visando evitar decisões conflitantes, declino da competência, 

para processar e julgar o presente pedido, determinando que se proceda 

à distribuição desta ação, para o douto juízo da 4ª Vara Especializada de 

Direito das Famílias e Sucessões, desta comarca. Cumpra-se com a 

urgência que a situação requer.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1055943-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. G. B. (REQUERENTE)

K. V. G. B. (REQUERENTE)

GRAZIELE DOMINGAS GUALBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1055943-15.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATHALYA GABRIELLY GUALBERTO BENITES, KAMILI 

VITORIA GUALBERTO BENITES, GRAZIELE DOMINGAS GUALBERTO 

Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do art. 

98 e ss. do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Autorização 

Judicial proposta por Nathalya Gabrielly Gualberto Benites Kamili Vitoria 

Gualberto Benites representadas por sua genitora Graziele Domingas 

Gualberto. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a existência de saldo 

de FGTS, PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou 

em conta corrente, em nome do de cujus. Oficie-se o Banco Itaú para que 

apresente extrato de todos os valores depositados na conta do falecido 

Elton Benedito Ramos Benites, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se, ainda, 

ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, solicitando no prazo de 10 

(dez) dias, informações sobre a existência de dependentes do falecido 

cadastrados naquele órgão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046797-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (REQUERENTE)

FERNANDA VILARINHO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1046797-47.2019.8.11.0041 Vistos. Recebo a inicial na forma posta em 

Juízo. Defiro o pedido de gratuidade processual. Dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044981-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MORAES CAETANO (REQUERENTE)

HILDETE MARIA DA ROCHA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA DE MORAIS OAB - MT16407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1044981-30.2019.8.11.0041 

Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por Hildete 

Maria da Rocha Caetano e Jefferson Moraes Caetano Compulsando os 

autos, verifico que não consta a certidão de casamento dos acordantes. 

No entanto, para comprovar o estado civil deve acostar aos autos a 

certidão de casamento atualizada. Sendo assim, intime-se as partes, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a 

certidão de casamento atualizada, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1055943-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. G. B. (REQUERENTE)

K. V. G. B. (REQUERENTE)

GRAZIELE DOMINGAS GUALBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1055943-15.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATHALYA GABRIELLY GUALBERTO BENITES, KAMILI 

VITORIA GUALBERTO BENITES, GRAZIELE DOMINGAS GUALBERTO 

Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do art. 

98 e ss. do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Autorização 

Judicial proposta por Nathalya Gabrielly Gualberto Benites Kamili Vitoria 

Gualberto Benites representadas por sua genitora Graziele Domingas 

Gualberto. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a existência de saldo 

de FGTS, PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou 

em conta corrente, em nome do de cujus. Oficie-se o Banco Itaú para que 

apresente extrato de todos os valores depositados na conta do falecido 

Elton Benedito Ramos Benites, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se, ainda, 

ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, solicitando no prazo de 10 

(dez) dias, informações sobre a existência de dependentes do falecido 

cadastrados naquele órgão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019554-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0019554-53.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MARIA SOUZA DE ALMEIDA EXECUTADO: NELSON 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença 

processado pelo rito da prisão. Considerando que foi encontrado pequeno 

valor em conta de FGTS de titularidade do executado, determino a busca 

de informações sobre o atual endereço do mesmo, pelos sistemas 

eletrônicos. Sendo encontrado endereço diverso do que consta nos 

autos, cite-se sobre os termos da presente ação, conforme determinado 

no id 25210153, e intime-o sobre a penhora do saldo de FGTS para 

querendo, manifestar no prazo legal. Caso contrário, cite-o por edital, nos 

mesmos termos. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio 

como curadora especial ao executado a Defensoria Pública que atua na 

defesa da parte ré. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022066-29.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUES ZANCO OAB - MT22050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0022066-29.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSIANE DA SILVA CORREA 

EXECUTADO: DINEY LEITE DA COSTA Vistos. Referente ao valor 

transferido para a conta judicial do TJMT (id. 25211709/25211710), 

promova-se o necessário à liberação em favor da parte credora. Ainda, 

tendo em vista que valor resgatado não foi satisfatório ao adimplemento, a 

presente deverá ficar suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §1º, 

do CPC), período em que a parte poderá diligenciar à procura de bens que 

possam garantir a presente execução. Decorrido o prazo acima aludido 

sem que a parte tenha informado outros bens capazes de garantir a 

execução, intime-a para que o faça no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento provisório (art. 921, § 2º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1050987-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR ALVES FREIRE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1050987-53.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARIA LUIZA DE CARVALHO INVENTARIADO: 

SALVADOR ALVES FREIRE Vistos. 1. Cuida-se de ação de Arrolamento 

Sumário proposta pela cônjuge sobrevivente de Salvador Alves Freire, em 

que não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil, que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada 

entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) Rol de bens e os documentos 

de comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, 

das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária; b) Certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal), em nome do falecido; d) 

Certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); e) 

Certidão de óbito do herdeiro falecido do de cujus. 4. Logo, verifica-se que 

a inicial não foi instruída com toda documentação necessária para 

homologação da partilha. 5. Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 

330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de 

indeferimento. 6. Quanto ao requerimento para que sejam oficiadas as 

instituições bancárias, determino a utilização do sistema BACENJUD, para 

a verificação de existência de ativos em nome do falecido SALVADOR 

ALVES FREIRE, CPF nº 205.924.691-15. 7. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os documentos 

relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

8. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029325-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ARRUDA BENEVIDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029325-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSEIAS DOS SANTOS REQUERIDO: ALINE DE ARRUDA 

BENEVIDES Vistos. Acolho a emenda da inicial, constante do id. 22712576. 

1. Trata-se de ação de inventário proposta por Oseias dos Santos em 

razão do falecimento de sua esposa Aline de Arruda Benevides, cuja 

certidão de óbito informa que a inventariada era viúva. 2. Nos termos do 

art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante o 

requerente Oseias dos Santos que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá 

comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função, sob pena de remoção. 

3. Prestado o compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, 

de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidão de óbito do cônjuge da inventariada; c) certidões negativas de 

débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal); d) certidão de inexistência 

de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à 

partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os 

requisitos legais, a inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum 

(CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de 

que se for constatado no curso do processo que possuí condições de 

arcar com as despesas processuais, o benefício será revogado. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0012610-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.H.A (AUTOR(A))

ANGELINA ROSA AGUIAR (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO OAB - MT5112-O 

(ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0012610-74.2012.8.11.0041. RECONVINTE: ANGELINA ROSA AGUIAR 

AUTOR(A): V.H.A RECONVINDO: LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO 

Vistos. Considerando que o investigante atingiu a maioridade civil, intime-o, 

para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Ainda, tendo em vista que até a presente data não foi realizada a 

coleta do exame de DNA, redesigno a data para realização da prova, 

nomeio como perito o Laboratório Carlos Chagas, com endereço na Rua 

Buenos Aires, 458, Jardim das Américas, Cuiabá – MT, 78060-634, 

telefone (65) 3628-1200. Intimem-se as partes para comparecerem no 

laboratório acima indicado para a coleta do material genético, no dia 18 de 

março de 2020, às 10h00min. Os custos da prova pericial deverão ser 

arcados pelo requerido, haja vista que é sua a dúvida acerca da 

paternidade, e também porque, embora esteja amparada pela gratuidade 

de justiça, o Estado de Mato Grosso não mantém convênio com nenhum 

laboratório, o que torna impossível a realização da prova a expensas do 

Estado. Intime-se o Laboratório para que tome ciência desta nomeação, 
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bem como para que providencie o necessário ao desempenho do encargo. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027717-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA PACHE DE OLIVEIRA DIAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE JESUS DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0027717-90.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ALESSANDRA REGINA PACHE DE OLIVEIRA DIAS ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: PAULO CESAR DE JESUS DIAS Vistos. Na movimentação n. 

25178167 a embargante insurge-se alegando contradição existente entre 

a sentença proferida nos autos e os valores que foram objeto de partilha, 

afirmando que o valor considerado pelo juízo está em dissonância com as 

provas dos autos. É o necessário à análise e decisão. Pois bem. Em que 

pesem os argumentos da embargante, não verifico nenhum dos requisitos 

previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

sentença proferida nos autos foi clara e fundamentada com base nas 

provas a ele acostadas, e a partilha, realizada da maneira que se afeiçoou 

mais justa na convicção deste Juízo. Inclusive, constou no corpo da 

sentença análise específica sobre os valores que a embargante aduz que 

houve equívoco do juízo, e naquela oportunidade, foi feita a ressalva que 

o valor que existia na conta capital n. 55.310 era de R$ 159,54 (cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Assim, conheço o 

presente embargo porque tempestivo, mas, nego-lhe provimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036266-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMARIO MESQUITA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036266-67.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GEOMARIO MESQUITA 

GONCALVES REQUERIDO: JOAO ALVES GONCALVES Vistos. Em 

observância ao disposto no art. 752, § 2º, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curadora especial ao requerido, a insigne Defensora Pública, 

Dra. Gislaine Figueira Desto, que deverá ser intimada pessoalmente do 

encargo. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015249-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO(A))

Gleisson Roger de Paula Coêlho OAB - MT11757/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015249-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: THYAGO LIMA REIS Vistos. Trata-se de Ação de 

Guarda c/c Alimentos proposta por Raimunda Pereira dos Santos em face 

de Thyago Lima Reis. A presente ação busca a regularização da guarda e 

a fixação dos alimentos em favor do infante João Guilherme Feitosa Lima 

Reis, neto da requerente. No id. 1970760, fora deferida a gratuidade 

processual, designada audiência de conciliação e denegado o pedido 

liminar. No id. 21510246, consta o Termo de Audiência de Conciliação que 

restou prejudicada, ante a ausência do requerido, que não foi devidamente 

intimado. No id. 21734599, o requerido constitui advogado particular com a 

devida juntada de procuração, suprindo sua regular citação. No id. 

21884079, consta o Relatório de Estudo Psicológico realizado com os 

envolvidos. No id. 22242767, a requerente reiterou os pedidos da exordial. 

No id. 22516258, o requerido manifestou sobre o teor do relatório de 

Estudo Psicológico e pugnou pela designação de nova audiência de 

conciliação. É o necessário à análise e decisão. Ao analisar o relatório de 

id. 21884079, verifico que o infante reside com a avó materna, desde o 

falecimento de sua genitora, em 2014. Hoje com 10 (dez) anos de idade, 

esclareceu que deseja continuar residindo com a sua avó. Por essa 

razão, e considerando já estar adaptado ao lar, não resta dúvida de que, 

neste momento, o deferimento do pedido de guarda em favor da autora, 

não unilateral, mas compartilhada, traz reais vantagens para a criança, 

sendo providência que atende ao seu maior interesse, regularizando a 

situação fática já existente. Ainda, há de ser considerado que durante o 

trâmite processual, se ficar evidenciado que a guarda na forma acima, não 

representa o melhor para a criança, essa decisão poderá ser revista. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 33 do ECA, concedo a guarda provisória de João Guilherme Feitosa 

Lima Reis na forma compartilhada com o pai, com residência fixa no lar da 

avó materna Raimunda Pereira dos Santos, até ulterior deliberação. Por 

consequência, para garantir a convivência entre pai e filho, regulamento, 

por ora, o direito de convívio nos primeiros e terceiros finais de semanas, 

a partir das 08h00min do sábado às 18h00min do domingo, além de dois 

dias da semana, previamente acordados entre o pai e a avó, desde que 

não prejudique a vida escolar do infante, bem como a primeira metade das 

férias escolares, devendo buscar e entregar o infante no lar da avó 

materna. Segundo se observa do processo, a criança ainda não foi 

matriculada na escola, o que deverá ser providenciado, visando a que não 

fique prejudicada em seus estudos. Ademais, considerando que o 

recebimento do benefício por morte repassado ao infante, não se 

confunde com o seu direito de auxílio alimentar que deve ser prestado pelo 

genitor, e em razão do parentesco entre o infante e o requerido, conforme 

atesta a certidão de nascimento, defiro os alimentos provisórios ao filho 

João Guilherme Feitosa Lima Reis, que arbitro, por ora, em 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária indicada pela parte autora no id. 

19385221 – item “g” ou, mediante recibo. O trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020, às 14h00min. Caso não haja 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente como 

mandado. Oficie-se ao INSS, com cópia do documento id. 19385646, 

solicitando que nos informe quem é o beneficiário da pensão, visto que 

pelo documento, este juízo não o identificou. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio 
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Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034282-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIA ALVINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1034282-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SANDRA REGINA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: INOCENCIA ALVINA DE SOUZA Vistos. Nos 

termos do art. 752, § 2º, do Código de Processo Civil, nomeio a nobre 

Defensora Pública que atua perante esta Vara especializada, como 

curadora especial à requerida. Intime-a pessoalmente do encargo. Após, 

colha-se o parecer Ministerial, e, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1046914-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA GRIMAR RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAYSCE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046914-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELEUZA GRIMAR RIBEIRO DE MELO REQUERIDO: TRAYSCE 

APARECIDA RODRIGUES VIEIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Eleuza Grimar Ribeiro de Melo ajuizou Ação de Inventário e Partilha, 

em razão do falecimento José Geraldo Uchoa Vieira. Afirma a autora que 

conviveu com o falecido José Geraldo Uchoa Vieira, por vários anos e 

desta relação não advieram filhos. Aduz ainda que, no ano de 2010 foi 

ajuizada ação de dissolução de sociedade de fato c/c com separação de 

corpos, identificada pelo processo n. 18413-29.2010, que tramitou perante 

o douto juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea 

Grande/MT. Consta do id. 25116152, daquele processo, o termo de 

audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 23.02.2012, 

onde a requerente firmou com o Sr. José Geraldo Uchoa Vieira, um acordo 

com relação à dívida no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), na qual 

ele assumiu a obrigação de 50% (cinquenta por cento) que deveriam ser 

diluídas no pagamento de 18 (dezoito) prestações contadas de 2012 em 

diante, junto à Caixa Econômica Federal, bem como o financiamento 

permaneceria em nome do Sr. Jose Geraldo Uchoa Vieira até o pagamento 

da 18ª parcela. Oportuno registrar que aquele processo já se encontra em 

fase de execução da sentença. Portanto, pleiteia a requerente por meio 

desta ação a abertura do inventário de Jose Geraldo Uchoa Vieira, 

requerendo a nomeação da herdeira Traysce Aparecida Rodrigues Vieira 

como inventariante e o recebimento do débito oriundo do acordo firmado 

entre a requerente e o falecido. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, deixo por ora de nomear a requerida como inventariante, 

tendo em vista ser necessária a sua citação/intimação para o encargo. 

Sendo assim, cite-se a requerida Traysce Aparecida Rodrigues Vieira, 

com as cautelas e advertências legais. Após, com a manifestação da 

requerida intime-se a autora, para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Notifique-se o 

digno Ministério Público. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058659-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058659-15.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARINA DAS CHAGAS REQUERIDO: BENEDITA MARIA 

DAS CHAGAS Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Marina das Chagas em face de 

Benedita Maria das Chagas. Diante da plausibilidade do pedido, conferida 

pelo documento de id. 27160805, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Marina das Chagas como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

perante este Juízo no dia 05 de março de 2020, às 15h30min para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1060549-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS VILIALVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE DE FATIMA TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060549-86.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESTELA MARIS VILIALVA REQUERIDO: DULCE DE FATIMA 

TEODORO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Estela Maris Vilialva em face de Dulce 

de Fatima Teodoro. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelo 

documento de id. 27561647, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Estela Maris Vilialva como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

perante este Juízo no dia 05 de março de 2020, às 16h30min para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059232-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. C. P. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CORREA PUGA DA SILVA OAB - 012.813.701-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059232-53.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): RAFAEL TAKANORI CORREA PUGA MALUF SASAKI 

REPRESENTANTE: NATALIA CORREA PUGA DA SILVA RÉU: AKIO 

GUSTAVO MALUF SASAKI Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de Ação de Alimentos proposta por Rafael Takanori Correa 

Puga Maluf Sasaki representado por sua genitora Natalia Correa Puga da 

Silva em face de Akio Gustavo Maluf Sasaki. Considerando a relação de 

parentesco entre o infante e o requerido, conforme atesta a certidão de 

nascimento, defiro os alimentos provisórios ao filho Rafael Takanori Correa 

Puga Maluf Sasaki, que arbitro, por ora, em 1 (um) salário mínimo, incidindo 

inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos 

deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária 

indicada pela parte autora, no id. 27386726 – item “g”, ou mediante recibo. 

O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. Designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020, às 13h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva 

cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059017-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER EMILZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINEAU CIUS (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059017-77.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ESTHER EMILZO RÉU: BERTINEAU CIUS Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

Paternidade c/c Alimentos proposta por Ismael Alexandre Emilzo 

representada por Esther Emilzo em face de Bertineau Cius. Em suas 

razões iniciais a genitora afirmou ter mantido relacionamento com o 

requerido, no entanto, sobre isso não apresentou indícios de prova que 

comprovem tal afirmativa. A mera afirmação unilateral da paternidade, 

desprovida de qualquer outra confirmação é insuficiente para fundamentar 

o pedido de alimentos, da forma apresentada. Senão vejamos a 

jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, NO 

CASO. Dada a deficiência probatória, precipitada a fixação do 

pensionamento postulado, providência que, em ação de investigação de 

paternidade, reclama maior cautela, tendo em vista a natureza irrepetível 

da prestação alimentar. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70083211805, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-11-2019)" "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE 

COMPROVAÇAO ACERCA DO VÍNCULO DE PATERNIDADE, DE MODO A 

NÃO RESTAR PLENAMENTE DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS, 

EXIGIDO PELO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NECESSIDADE DE 

ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081404535, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 

31-07-2019)" Dessa forma, na ausência de elementos seguros para 

aferição do acima disposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 18 de 

fevereiro de 2020, às 15h00min. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as 

partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040138-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA ROCHA ANANIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARINA DA SILVA ANANIAS (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040138-22.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VALDIR DA ROCHA ANANIAS REU: DANIELA MARINA DA 

SILVA ANANIAS Vistos. Acolho a emenda de id. 26537188. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

aforada por Valdir da Rocha Ananias, em face de Daniela Marina da Silva 

Ananias. Designo audiência de conciliação para o dia 03 de março de 

2020, às 17h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Quanto ao pedido de tutela antecipada 

para a exoneração dos alimentos, nota-se que o autor não instruiu a inicial 

com elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou ainda risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o art. 

300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, na ausência de elementos 

seguros para aferição do acima disposto, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FILHA MAIOR. O alcance da maioridade, por si só, não é suficiente para 

exonerar o alimentante da pensão, devendo se aguardar a instrução do 

feito, a fim de verificar se o filho não necessita mais do auxílio material 

paterno. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70082417353, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 08-08-2019).” Advirta-se o 

autor que a pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em 

contrário, não podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. 

Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061151-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO DE MELO RAMOS (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1061151-77.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOSE CAIO SOUSA RAMOS RÉU: FRANCISCO ROBERTO DE 
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MELO RAMOS Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Alimentos c/c Guarda Unilateral do infante José Caio Sousa 

Ramos, proposta por Verônica Pires Sousa, em desfavor de Francisco 

Roberto de Melo Ramos. A autora pleiteia a concessão da guarda 

unilateral do filho. Destarte, considerando que não consta nos autos que a 

criança esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. 

Analisando a relação de parentesco entre o infante e o requerido, 

conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os alimentos provisórios 

ao filho José Caio Sousa Ramos, que arbitro, por ora, em 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos líquidos do requerido, compreendidos como tais, 

toda e qualquer remuneração, inclusive férias e 13º salário, quando 

houver, descontados apenas os valores a título de previdência social 

pública e imposto de renda retido na fonte. O valor dos alimentos deverá 

ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária 

indicada pela parte autora, no id. 27631588, item “VII” ou, mediante recibo. 

O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. Com relação ao 

convívio, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 

8.069/1990, preconiza ser dever de todos zelar pelos direitos dos 

menores dentre eles “os direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar”. 

Assim, considerando a necessidade do convívio paterno, regulamento 

provisoriamente o direito de convivência, em favor do genitor, em finais de 

semanas alternados, buscando o infante às 08h00min de sábado e 

devolvendo-o até às 18h00min de domingo, no lar materno. Em audiência 

de conciliação, havendo acordo, serão estabelecidos mais 

detalhadamente os dias de convivência; se não houver acordo, por 

ocasião da sentença essa questão deverá ser apreciada. Quanto a 

regulamentação de guarda, as partes poderão dialogar em busca de um 

acordo, na audiência de tentativa de conciliação que designo para o dia 19 

de fevereiro de 2020, às 15h00min. Se não houver acordo, a parte 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. EXPEÇA-SE 

ofício para desconto em folha de pagamento. Sirva cópia da presente 

como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1052610-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RITA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA BRUNO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052610-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILZA RITA LEITE ESPÓLIO: WILSON DE SOUZA BRUNO 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Nilza Rita 

Leite em face do espólio de Wilson de Souza Bruno, representado por 

seus herdeiros Vera Lúcia Oliveira Bruno, Ana Rita de Oliveira Bruno, Alda 

Regina de Oliveira Bruno, Glaucia Aparecida de Oliveira Bruno Sguarezi, 

Wilson Roberto de Oliveira Bruno, Norma Suely de Oliveira Bruno. Não há a 

necessidade de incluir os herdeiros falecidos no polo passivo, por isso, 

determino a exclusão dos herdeiros falecidos Jorge Luiz de Oliveira Bruno 

e Débora Cristina de Oliveira e seus representantes da relação 

processual. Designo audiência de conciliação, para o dia 15 de abril de 

2020, às 13h30min. Se não houver acordo, os requeridos terão, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Cientifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se Carta Precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0039167-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARUBIA FRANCISCA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0039167-30.2014.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LARUBIA FRANCISCA PEREIRA EXECUTADO: JOSE CARLOS 

DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se o executado pelo Diário Eletrônico para, 

querendo, manifestar sobre a penhora do saldo de FGTS, no prazo legal. 

Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito, já considerando 

o valor bloqueado nos autos, para que depois sejam efetuadas as 

pesquisas eletrônicas determinadas anteriormente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049142-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA DE FIGUEIREDO QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVARES DE QUADROS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

NAYARA CRISTINA DE SOUZA QUADROS (HERDEIRO)

INES FATIMA DE QUADROS (HERDEIRO)

ALEIDE QUADROS (HERDEIRO)

ERONI QUADROS (HERDEIRO)

APARECIDA QUADROS (HERDEIRO)

EMILIANA DE FIGUEIREDO QUADROS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1049142-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMILIANA DE FIGUEIREDO QUADROS DE CUJUS: PEDRO 

ALVARES DE QUADROS Vistos. Emiliana de Figueiredo Quadros, Eroni 

Quadros, Aparecida Quadros, Ines Fatima de Quadros, Nayara Cristina de 

Souza Quadros e Aleide Quadros propuseram Ação de Inventário pelo rito 

de Arrolamento Sumário em razão do falecimento de Pedro Alvares de 

Quadros, ocorrido em 02.10.1992, e que era casado com a primeira 

requerente pelo regime da comunhão de bens, deixou filhos e os direitos 

de meação de um imóvel a inventariar, razão pela qual postularam a 

homologação da partilha. Constam dos ids. 25571597, 25571601 e 

25571602 as certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, Estadual e 

Federal). Certidão de inexistência de testamento acostada ao id. 

26596928. É o breve relatório. D E C I D O. Compulsando os autos, vê-se 

que todos os interessados possuem capacidade civil plena, bem como, 

estão de acordo quanto aos termos da partilha apresentada no id. 

25564548. No mérito, foi comprovada a inexistência de débitos fiscais, 

com a juntada das certidões dos ids. 25571597, 25571601 e 25571602. 

Com relação ao recolhimento ou da isenção do ITCD, consoante o disposto 

no art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, deverá ser lançado 

administrativamente, impondo-se a expedição do formal de partilha sem 

que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, segue acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA 
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PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS 

CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO 

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, o formal de partilha deverá ser 

expedido, tão logo esta sentença transite em julgado para as partes. 

Após, deverá ser intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova 

o lançamento administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do 

art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o 

recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de 

partilha. Quanto à partilha, vê-se que a pretensão dos envolvidos no 

processo sucessório, foi seguir o disposto no art. 2.017 do Código Civil, 

observando-se a maior equidade possível, pelo que deve ser homologada. 

Todavia, nota-se que os percentuais atribuídos aos herdeiros, não fecham 

o total de 100% (cem por cento) da herança, que significa 50% (cinquenta 

por cento) do imóvel (explico: cinco herdeiros x 8,33% = 41,65%). 

Constatando essa falha, retifico para constar que o imóvel passará 

pertencer 50% (cinquenta por cento) à viúva e 10% (dez por cento) para 

cada um dos herdeiros. Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de inventário na forma de Arrolamento Sumário do Espólio de Pedro 

Alvares de Quadros para, nos termos do acordo da partilha apresentada 

na inicial, atribuir aos herdeiros nela contemplados os seus respectivos 

quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Transitada 

em julgado, certifique-se. Em seguida, expeça-se o formal de partilha. 

Após, dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 659, § 2º) e, 

por fim, arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039272-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA OLIVEIRA MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0039272-41.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIZA 

OLIVEIRA MACEDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLAUDINEY BASTOS 

DE ARRUDA Vistos. Natalia Macedo Arruda, representada por Eliza 

Oliveira Macedo, aforou a presente Ação de Guarda c/c Alimentos em 

face de Cleudiney Bastos de Arruda, buscando, em síntese, o deferimento 

da guarda em favor da genitora, com a regulamentação do convívio 

paterno, e a fixação de verba alimentar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

mensais. Na decisão de id 25357277 foi concedida a guarda provisória em 

favor da mãe e regulamentado o convívio paterno; foi fixada a verba 

alimentar provisória em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensais 

e designada audiência de tentativa de conciliação, que terminou sem 

acordo, conforme pode ser visto no termo acostado no id 25357280. A 

contestação foi apresentada na movimentação n. 25357286 e seguintes, 

oportunidade em que o requerido informou a interposição de agravo de 

instrumento em face da decisão concessiva da verba alimentar provisória. 

A decisão liminar proferida em sede recursal foi acostada no id 25357377, 

com o indeferimento do pedido liminar. Na movimentação 25357384 foi 

acolhida preliminar, negando seguimento, por intempestividade de sua 

impetração. A impugnação foi apresentada no id 25357378. Na decisão de 

n. 25357386 foi designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, cujo termo está acostado sob o indexador n. 25357391, no 

qual foi registrada a ausência da parte requerida. Na petição de n. 

25357398 a parte autora informou que não estava ocorrendo o desconto 

da verba alimentar em folha de pagamento, e pediu providências. Foi 

determinada a expedição de ofício à empregadora, a fim de que 

esclarecesse a razão de não estar sendo descontada a verba na folha de 

pagamento do requerido (id 25357402). No id 25357411 o requerido 

esclareceu que os descontos foram feitos da sua folha de pagamento, 

mas não foram creditados em favor da filha por fatos alheios à sua 

vontade, mas que as prestações foram debitadas da sua folha de 

pagamento. Ainda, sustenta a necessidade de redução da verba 

alimentar, para 50% cinquenta por cento do salário mínimo. Posteriormente, 

aportou aos autos manifestação da parte autora, id 25357436. Em seguida 

(id 25357444) a requerente pugnou pela intimação da empregadora do 

requerido, para que efetuasse o pagamento da diferença (atualização 

monetária) referente ao período em que reteve indevidamente os valores 

correspondentes à prestação alimentícia. Na petição distribuída sob o n. 

25357468 a parte requerente busca o deferimento de penhora on-line nas 

contas da empregadora, visando o recebimento do valor correspondente à 

correção monetária do período que os valores ficaram retidos 

indevidamente. No id 25357469 o demandado apresentou comprovante de 

seus novos rendimentos. O parecer do Ministério Público foi lançado, pelo 

deferimento da guarda à genitora, e fixação dos alimentos em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo mensais. Os autos foram 

remetidos à CEJUSC, para tentativa de composição entre as partes, o que 

não foi possível em razão da ausência do requerido, como pode ser visto 

no id 27054663. É o relatório. D E C I D O. Oportuno registrar, inicialmente, 

que este processo já extrapolou, em muito, o tempo de sua razoável 

duração, a que se refere o art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, 

e encontra-se apto a receber a devida sentença, o que impõe o seu 

imediato julgamento. Consoante se infere dos autos, a ação busca a 

regulamentação da guarda da infante Natália, a fixação do período de 

convivência paterna e também a questão da verba alimentar. Analisando a 

peça de defesa, constata-se que não houve objeção por parte do 

requerido, de que a guarda seja deferida à genitora, com regulamentação 
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do período de convivência paterna, como pode ser confirmado na parte 

“dos pedidos”, item 2, em sua peça de defesa. Assim, a guarda de Natália 

Macedo Arruda deverá ser atribuída à sua genitora, senhora Eliza Oliveira 

Macedo, e o período de convivência paterna deve continuar o que foi 

estipulado provisoriamente, na decisão inicial, a saber, nos finais de 

semana alternados, das 18:00 horas da sexta-feira às 18:00 horas do 

domingo, e ainda, na primeira metade das férias escolares, tanto do meio 

como de final de ano; passará também com o pai o natal dos anos pares, e 

festividades de virada de ano nos anos ímpares. Quanto aos alimentos, 

tamanha sua relevância que tem previsão no bojo da Constituição Federal, 

vejamos: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade.” No caso, por mais que haja 

divergência entre as partes, observo por tudo que consta dos autos, que 

o genitor não se furta à sua responsabilidade de provedor, mas busca 

cumpri-la dentro de suas possibilidades, o que muitas vezes pode não 

corresponder ao padrão de vida que a alimentada gostaria de ter. Daí 

compete ao julgador, em cada caso concreto, buscar o ponto de equilíbrio, 

pautando-se pelo binômio necessidade e possibilidade, em busca de fixar 

um valor que seja capaz de atender as necessidades mais urgentes do 

alimentado, e que seja suportado pelo alimentante. Nesse passo, verifico 

que a capacidade financeira do requerido está devidamente comprovada 

no documento acostado no id 25357469, onde foi apresentado seu 

holerite, cujos rendimentos giram em torno de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) mensais. Daí tem-se que a fixação da verba alimentar no 

patamar buscado pela requerente (R$ 1.000,00 – mil reais), não pode ser 

suportada pelo requerido, como bem observado no parecer do Ministério 

Público, que opinou pela fixação no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, quantia essa que também considero que represente o 

ponto de equilíbrio entre o binômio necessidade e possibilidade. Quanto ao 

requerimento da autora, pela intimação do empregador do requerido – 

Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, para que efetue o pagamento dos 

valores que considera ser devido em virtude da atualização monetária pelo 

período em que o valor foi retido indevidamente, não há possibilidade de 

discussão no bojo deste processo, porque a empregadora sequer figura 

como parte. Caso entenda pertinente, a requerente deverá buscar a 

cobrança pelas vias próprias, no juízo competente, que não este, visto 

que estaria no polo passivo Pessoa Jurídica de Direito Público. Além disso 

é importante lembrar que eventuais diferenças não pagas entre o valor 

determinado nesta sentença em relação aos alimentos provisórios 

inicialmente fixados, não são devidos, pois a sentença tem efeito 

retroativo. Em face do exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo parcialmente procedente o pedido. Por 

conseguinte, concedo a guarda da infante à genitora e regulamento a 

convivência paterna, nos moldes detalhados no corpo desta sentença, 

como, condeno o requerido ao pagamento de verba alimentar à 

requerente, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

incidindo inclusive sobre décimo terceiro salário, quando houver, o que 

implica o pagamento de 12 (doze) meses normais, anualmente, e ainda o 

décimo terceiro. Os pagamentos deverão ser depositados até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante da autora. 

Considerando que na atualidade o requerido demonstrou estar trabalhando 

com vínculo formal, oficie-se para desconto em folha. Em conseqüência, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Defiro o requerimento de gratuidade de 

Justiça também ao requerido. Entretanto, nos termos do art. 98, § 2º, do 

Código de Processo Civil, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais, tendo como base o valor de 12 (doze) prestações 

alimentícias, mensais, devidas nesta data, bem como em honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor. Todavia, a 

exigibilidade fica suspensa, nos termos do § 3º, do mesmo artigo citado. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se, de imediato, ofício para 

desconto em folha. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as baixas pertinentes. Após, arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003545-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMEA TAIS DE OLIVEIRA ROMERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO RODRIGUES ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003545-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SAMEA TAIS DE OLIVEIRA 

ROMERO EXECUTADO: ELVIO RODRIGUES ROMERO Visto. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos em que as partes informaram a 

composição, apresentando os termos do acordo para a homologação 

judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 27638584. É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no 

documento acostado sob n. 27638584, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, passando a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021778-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BERIGO BUTTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRAZ DE CARVALHO BERIGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021778-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIENE BERIGO BUTTNER 

REQUERIDO: JOSE BRAZ DE CARVALHO BERIGO Vistos. Luciene Berigo 

Buttner propôs a presente Ação de Substituição de Curatela em face de 

José Braz de Carvalho Berigo. Relatou que seu irmão foi posto sob 

curatela, mas que sua antiga curadora foi a óbito, surgindo a necessidade 

de nomeação de alguém que possa zelar pelos seus interesses. Na 

decisão de id 9414161 foi deferida a curatela provisória e determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório foi acostado no 

id 11214887. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, id 

12477942. É o relatório. D E C I D O. Constata-se dos autos que a autora 

busca assumir a curatela do irmão, em razão de que a antiga curadora 

faleceu. Assim, afirma que ser inconteste a necessidade de sua 

nomeação como curadora do requerido. Realizado o estudo psicossocial 

do caso, a equipe multidisciplinar considerou que: “(...). O interditando era 

assistido por sua genitora, e desde quando a mesma faleceu, a 

requerente assumiu os cuidados para com o mesmo. O interditando possui 

quatro irmãos, porém apenas a requerente quem presta cuidados a ele, 

sendo que os demais não participam de nenhuma forma. (...)”. id 11214887 

Além de a requerente ser a única pessoa com quem o requerido possa 

contar para assumir o seu direcionamento, não foi constatada pela equipe 

multidisciplinar nenhuma conduta da requerente, que justificasse inaptidão 

para o encargo. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio a 

senhora Luciene Berigo Buttner como curadora definitiva ao requerido, em 

substituição da antiga curadora, senhora Náurea de Carvalho Berigo. Por 
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fim declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código 

de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009005-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO LOZICH (REQUERENTE)

KARLA ADRIANE LOZICH (REQUERENTE)

KARINE MARCIA LOZICH (REQUERENTE)

ARLETE NAZARENO LOZICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO OSMAN LOZICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009005-59.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARLETE NAZARENO LOZICH, KARLA ADRIANE LOZICH, 

KARINE MARCIA LOZICH, JOSE RICARDO LOZICH REQUERIDO: HUGO 

OSMAN LOZICH Vistos. Arlete Nazareno Lozich, Karla Adriane Lozich, 

Karine Marcia Lozich Dias e Jose Ricardo Lozich propuseram Ação de 

Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário em razão do falecimento de 

Hugo Osman Lozich declarando, em suma, que ele era casado com a 

primeira requerente, deixou herdeiros e bens a inventariar, razão pela qual 

requereram procedência da ação em conformidade com o esboço de 

partilha apresentado no id. 20877051. A ação foi recebida nos moldes da 

decisão constante do id. 20192100, que deferiu a gratuidade processual, 

bem como determinou a juntada do acordo de partilha assinado pela 

cônjuge e pelos herdeiros; certidões negativas expedidas pelas Fazendas 

Públicas (Municipal, Estadual e Federal) e a certidão de inexistência de 

testamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Consta do id. 20877051 o 

acordo de partilha. A certidão de inexistência de testamento está acostada 

no id. 20877052 e as certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, 

Estadual e Federal) constam dos ids. 20877057, 21634951 e 21634952. É 

o relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de arrolamento sumário aforada 

em razão do falecimento de HUGO OSMAN LOZICH, que faleceu em 

03/01/2019 (ID. 18422883), em que foi apresentado esboço de partilha, 

estabelecendo o pagamento de quinhões aos herdeiros, dos bens e 

direitos que compõem o acervo hereditário, mantida a meação do cônjuge 

sobrevivente. No mérito, verifica-se que os requerentes comprovaram a 

legitimidade para receber a herança e que o acervo hereditário descrito no 

acordo de partilha acostado ao id. 20877051. Quanto aos débitos fiscais, 

foram apresentadas as certidões negativas nos ids. 20877057, 21634951 

e 21634952. Com relação ao recolhimento ou da isenção do ITCD, 

consoante o disposto no art. 659, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

deverá ser lançado administrativamente, impondo-se a expedição do 

formal de partilha sem que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, 

segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido. (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, transitada em julgado a sentença, 

para a meeira e os herdeiros, o formal de partilha deverá ser expedido e, 

após, intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova o 

lançamento administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do 

art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o 

recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de 

partilha. Outrossim, com relação ao requerimento do id. 20877050, 

determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido HUGO OSMAN LOZICH, CPf n. 

069.570.641-15. Defiro a expedição de alvará autorizando a meeira Arlete 

Nazareno Lozich, a movimentar e dar baixa junto ao INDEA/SEFAZ. Em 

face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o inventário na forma de Arrolamento 

Sumário do Espólio de HUGO OSMAN LOZICH para, nos termos do esboço 

da partilha de bens contido 20877051, atribuir aos herdeiros nele 

contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, 

omissões e direitos de terceiros. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se: a) o formal de partilha, cientes os envolvidos na sucessão de 

que esta sentença não está atribuindo a propriedade ou reconhecendo a 

posse sobre o imóvel rural, cujo procedimento ainda está em andamento, 

conforme noticiado no processo; dessa forma, ficam ressalvados 

eventuais direitos de terceiros; b) a expedição de alvará autorizando a 

meeira Arlete Nazareno Lozich, a movimentar e dar baixa junto ao 

INDEA/SEFAZ. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, 

representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060412-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. B. V. C. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060412-07.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURO ROBERTO VAZ CURVO REQUERIDO: MARCELLE 

SALDANHA DE BARROS VAZ CURVO Vistos. Mauro Roberto Vaz Curvo 

aforou a presente Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos em 

face de Marcelle Saldanha de Barros Vaz Curvo. É o breve relatório. D E C 

I D O. Analisando o caderno processual, em consulta ao sistema, confirmei 

a existência de outra ação de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e 

Alimentos, identificada pelo Processo nº 1043695-17.2019.8.11.0041, 

proposta pela ora requerida Marcelle Saldanha de Barros Vaz Curvo, em 

01.10.2019, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em 

trâmite nesta vara, com decisão inaugural proferida em 22.11.2019, 

configurando caso típico de litispendência de ações. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, declaro extinto o 

processo, sem julgamento de mérito. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0011627-56.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. C. (REQUERIDO)

M. L. S. E. P. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE REVERDITO OAB - MT8218-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011627-56.2004.8.11.0041 – Classe: 

INTERDIÇÃO (58) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038610-14.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. Z. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

T. R. D. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038610-14.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0001503-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 0001503-33.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:HELGA FATIMA 

SANTOS OSEDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE FAZOLO DE 

ABREU, SIDNEI GUEDES FERREIRA POLO PASSIVO: PEDRO PEREIRA DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas AUTOR E REQUERIDO, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Mediação Sala: Mediação - sala 01 Data: 05 de março de 2020, às 8h30min 

, no endereço: CEJUSC/CAPITAL. . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016990-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1016990-84.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença pelo rito expropriatório, art. 523 e seguintes do CPC, onde figura 

como Exequente Andreia Cristina Araújo em face do Executado Carlinhos 

Batista Teles, objetivando, inicialmente, o recebimento do valor indicado no 

Id n. 11097312, que segundo alega, seriam devidos, referente ao acordo 

anteriormente entabulado entre as partes e descumprido pelo Executado. 

O Executado foi intimado, e, apresentou Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, Id n. 14715956, suscitando, em primeiro lugar, a nulidade de 

citação, e, no mérito, informou que das 10 (dez) parcelas acordadas 04 

(quatro) foram quitadas, postulando pela condenação em litigância de 

má-fé da Exequente. A Exequente/Impugnada, em observância ao 

contraditório, manifestou no Id n. 15779707, e juntou os extratos 

bancários, a fim de comprovar todos os pagamentos realizados pelo 

Executado, Id n. 16194208, requerendo seja ele condenado em litigância 

de má-fé. A Exequente voltou a manifestar, informando que o Executado 

também não vem cumprindo com as obrigações assumidas junto à 

empresa Águas de Cuiabá, Id n. 16607410. O Executado, ora impugnante, 

ratificou a preliminar de nulidade de citação e rechaçou o pedido de 

condenação em má-fé, Id n. 16875567. Sob o Id n. 16884473, fora 

rejeitada a preliminar de nulidade de citação por hora certa, além de 

determinada a intimação da parte Exequente para que esclareça de forma 

pormenorizada quanto aos pagamentos realizados pelo Executado, bem 

como para especificar os débitos que se encontram em aberto em relação 
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à água e luz, discriminada no acordo. Intimada, a Exequente afirmou que o 

Executado adimpliu, apenas, com o pagamento de 03 (três) parcelas 

acordadas, no total equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), e que, ainda, a dívida atualizada junto à empresa Águas de Cuiabá 

S/A corresponde à quantia de R$ 6.774,74 (seis mil setecentos e setenta 

e quatro reais e setenta e quatro centavos), Id n. 19287697. O Executado, 

por sua vez, ao ser intimado para manifestar a respeito, novamente 

requereu a condenação da Requerente em litigância de má-fé, sob a 

alegação de que ela teria deduzido em Juízo pretensão contra fato 

incontroverso, cobrando por dívidas já pagas, Id n. 19822167. Na 

oportunidade, ressaltou que após serem atualizados os cálculos pela 

parte Exequente, fará mais adiante uma proposta de acordo do débito a 

ser pago da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e o 

restante parcelado em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. Informou, ainda, 

que quanto aos débitos de água em nome da Exequente está tomando as 

providências cabíveis. Logo em seguida, o Executado através da petição 

de Id n. 20840521, informou que os débitos junto à empresa Águas 

Cuiabá, já foram resolvidos, de modo que não resta nenhuma pendência, 

nesse particular, requerendo, por essa razão, seja indeferido o pedido de 

condenação em “astreintes” formulado pela Exequente, juntando o 

documento de Id n. 20840536. Em sua manifestação, Id n. 21591137, a 

Exequente atualizou o valor do débito, de plano rejeitou a proposta de 

acordo, esclarecendo na oportunidade, que apesar do Executado não ter 

comprovado o pagamento do débito junto à empresa Águas Cuiabá, 

assumiu formalmente o pagamento junto à Concessionária. Rechaçou, 

ainda, o pedido de má-fé do Executado, e, reforçou/ratificou, sua 

pretensão quanto a litigância de má-fé pelo Executado. Por sua vez, o 

Executado requereu sejam homologados os depósitos comprovados nos 

autos e que seja intimada a Exequente para apresentar nova planilha de 

débito, com aplicação de juros e correção monetária, se houver, a partir 

da data pela qual deu quitação aos pagamentos (abril/2019) e não da data 

do inadimplemento (20/08/2017), sob a alegação de não ter dado causa ao 

atraso, inclusive, ponderou que ao elaborar o cálculo a parte Exequente 

computou juros e multas desde a 1ª parcela não paga, sendo este último, 

segundo afirma, aplicabilidade ou não do Juízo, Id n. 22850847. 

Subsidiariamente, requereu sejam os autos remetidos ao contador judicial, 

nos termos do art. 524, § 2º do CPC, reiterando, no momento, a proposta 

de acordo anteriormente apresentada. Oportunizada a manifestação da 

Exequente, rejeitou novamente a proposta de acordo do Executado, 

atualizou o valor da dívida, reiterou o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por parte do Executado e, requereu a penhora BACENJUD. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Decido. 

Primeiramente, verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo 

ficando o Executado responsável pelo pagamento a Exequente no “...valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em 10 (dez) parcelas 

mensais, iniciando em 20/04/2017...”, Id n. 5533553. Após ser intimada 

para proceder à adequação do pedido, especificando os valores que se 

encontram em aberto, a Exequente através da petição de Id n. 11097312, 

informou que o débito “principal” executado corresponderia à quantia de 

R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), Id n. 11097312, sob a alegação de 

que o Executado teria adimplido 02 (duas) parcelas do acordo. Na 

sequência, juntou o extrato bancário de Id n. 16194208, com intuito de 

comprovar as parcelas pagas pelo Executado. O Executado em sua 

manifestação afirmou ter adimplido 04 (quatro) parcelas do acordo, Id n. 

14715956, e, pouco tempo depois, informou que “quitou a terceira parcela 

vencida em 20/06/2017, restando inadimplente com a parcela, vencida em 

20/07/2017. A partir daí o embargante entrou em crise financeira e não 

conseguiu mais honrar o acordo entabulado nos autos” Id n. 

16875567-Pág. 2. Diante da divergência entre as partes em relação aos 

valores pagos, a parte Exequente foi intimada para esclarecer acerca dos 

03 (três) extratos bancários apresentados, onde na petição de Id n. 

19287697, informou que o Executado realizou os seguintes pagamentos: - 

20/04/2017 – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); - 19/06/2017 – 

R$ 2.000,00 (dois mil reais); - R$ 19/06/2017 – R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais); - 26/06/2017 – R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); - 21/08/2017 – 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Acrescentou que, foram 

pagas a quantia correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), o que equivaleria a 03 (três) parcelas do acordo avençado, 

juntando novos extratos bancários no Id n. 19288435. Dito isso, e, sem 

delongas, vejo que inicialmente a Exequente se equivocou ao informar em 

um primeiro momento que o Executado teria adimplido apenas 02 (duas) 

parcelas do acordo, Id n. 11097312, quando na verdade foram 03 (três), 

conforme os próprios extratos bancários apresentados por ela, inclusive, 

ao ser intimada para esclarecer tal situação, demonstrou de forma 

pormenorizada, os valores e as datas que as parcelas acordadas foram 

adimplidas, sendo 03 (três) parcelas de 10 (dez) com o último pagamento 

realizado em 21/08/2017, Id n. 19288435. Verifico também que ao 

impugnar referidos valores o Executado também, se equivocou, pois, em 

um primeiro momento, afirmou ter adimplido 04 (quatro) parcelas, e, pouco 

tempo depois, reconheceu o pagamento das 03 (três) primeiras parcelas 

do acordo. Logo, diante da confusão/equivoco de ambas as partes, que 

foram superadas/sanadas no curso do processo, restando incontroverso 

o pagamento das 03 (três) primeiras parcelas do acordo em questão, não 

há que se falar em má-fé, por não vislumbrar, neste caso, a configuração 

das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. Neste sentido, 

aliás: “... Deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao 

autor-apelante na sentença, pois não caracterizado o dolo processual, ou 

seja, intenção deliberada de proceder de modo temerário, de acordo com o 

artigo 80, V, do CPC...” (Apelação Cível Nº 70075847145, Quinta Câmara 

Cível, TJRS, julgado em 18/12/2017). Até porque, se a Exequente 

estivesse litigando/agindo de má-fé não juntaria/apresentaria 

espontaneamente os extratos de sua conta bancária, pois neste caso, 

seria ônus do Executado comprovar que pagou o débito em questão, o 

que não ocorreu, vindo a manifestar, apenas e tão somente, com base na 

documentação juntada pela Exequente. Da mesma forma, não verifico dolo 

pelo Executado, pois realmente os valores apresentados inicialmente 

foram contraditórios com os próprios extratos bancários, e, 

consequentemente caberia ao Executado, manifestar a respeito e o fez 

em observância ao contraditório. Superada a questão levantada pelas 

partes quanto à litigância de má-fé, e, sendo incontroverso o valor pago 

até o momento na quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

restando pendente, ainda, 07 (sete) parcelas do acordo, que totalizam o 

valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), e diante da 

proposta de acordo apresentada pelo Executado no Id n. 22850847 que foi 

rejeitada pela Exequente, Id n. 26076001 e 26306952, o feito merece 

prosseguir. Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o entendimento, 

em casos semelhantes: “(...) Discordando os exequentes da proposta de 

parcelamento do débito... e, considerando o juízo ser inadequado o 

parcelamento, não há imposição legal que determine o deferimento do 

parcelamento. De resto, a via executiva não é palco adequado para 

discutir impossibilidade do alimentante (...)” NEGARAM PROVIMENTO. (RAI 

n. 70055660674, Oitava Câmara Cível, TJRS, Julgado em 26/09/2013). Há, 

ainda, de se registrar que existe previsão expressa no § 7º do art. 916 do 

Código de Processo Civil que o benefício do parcelamento do débito 

exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença. Senão vejamos: 

“(...) Nos termos do §7º do art.916 do CPC/15, tem-se a vedação expressa 

na norma processual quanto a aplicação do parcelamento do débito ao 

cumprimento de sentença, tratando-se de uma moratória legal, somente 

para os casos de execução de título extrajudicial”. 3. Recurso conhecido e 

não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.093948-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 08/03/0017, publicação da súmula em 08/03/2017). Assim decidido e 

esclarecido, considerando que o feito merece prosseguir, e que o 

demonstrativo de débito apresentado pela Exequente no 21591137 foi 

contestado pelo Executado, entendo prudente/necessário, diante da 

divergência relacionada quanto a aplicação da atualização monetária e 

juros legais, para não haver dúvidas e evitar maiores delongas no feito, 

acolho parcialmente o pedido do Executado de Id n. 22850847-Pág.3, 

último parágrafo, e determino a remessa dos autos ao contador judicial, a 

fim de apurar apenas eventual juros/correção monetária das 03 (três) 

primeiras parcelas pagas pelo Executado, caso tenham sido feitas 

atrasadas, devendo-se atentar as datas de pagamento discriminadas no 

extrato bancário de Id n. 19288435, destacados com “marca texto de cor 

amarela” juntamente com os valores e datas para pagamento constantes 

no acordo de Id n. 5533553. Deve, ainda, a contadoria judicial, computar 

separadamente as 07 (sete) parcelas não pagas pelo Executado com a 

incidência de juros e correção monetária, em observância ao acordo de Id 

n. 5533553. Deixo registrado, que a alegação constante no Id n. 

22850847-Pág. 3 pelo Executado de que “o atraso e o não pagamento das 

demais parcelas se deu, única e exclusivamente graças a atitude da 

Exequente ao negar a quitação das parcelas pagas”, não merece 

prosperar, pois é ônus do Executado comprovar o pagamento, vejamos: 

“Cabe ao devedor comprovar o pagamento das verbas cobradas, e não 

ao credor demonstrar o inadimplemento”. (TJMS – Apel. nº 
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08000126520148120006, publicado em 04/07/2017). Logo, devendo o 

Executado ter conhecimento/comprovação de que as parcelas pagas por 

ele totalizam 03 (três), que restou incontroversa ao final pelas partes o 

valor remanescente das demais deveriam ter sido pagas normalmente, 

independentemente de outros questionamentos, todavia, preferiu não 

fazê-lo, assumindo assim, os riscos/consequências, motivo pelo qual 

rejeito o argumento, nesse particular. Ademais, em relação à discordância 

do Executado quanto a Exequente computar “até multa, cuja aplicabilidade, 

ou não, é o juízo. Não há como não impugnar”, Id n. 22850847, reporto-me 

ao decidido no Id n. 11919086-Pág. 1, vejamos: “Não ocorrendo o 

pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) 

e a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o 

valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC). Id n. 

11919086-Pág. 1”. Portanto, não efetuado integralmente o pagamento de 

forma tempestiva dos valores incontroversos em 15 (quinze) dias depois 

da intimação do Executado, sem sombra de dúvidas, devem ser aplicados, 

multa e honorários advocatícios do valor que vier a ser atualizado, 

conforme anteriormente decidido. Desta feita, dirimidas as questões 

levantadas, após apresentado o cálculo pela contadoria judicial, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias. Considerando que ao 

manifestar a Exequente noticiou no Id n. 21591137, que o Executado 

assumiu formalmente o pagamento do débito junto à Concessionária 

Águas Cuiabá, manifeste-se a Exequente se tem interesse no 

prosseguimento do feito ou não nesse particular, diante do acima 

afirmado. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039919-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA MEDEIROS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1039919-09.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Izaltina Medeiros Cordeiro, qualificada nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é viúva e herdeira do falecido Sebastião 

Ozório Cordeiro, e por essa razão, deseja o levantamento dos valores 

deixados por ele junto ao Banco do Brasil. Instruiu a inicial com os 

documentos de Id n. 23797149 ao 23797178. Intimada à Requerente 

instruiu os autos com procuração outorgada pelos 09 (nove) filhos do 

falecido, juntamente com cópia dos seus documentos pessoais e de seus 

cônjuges, Id n. 24118641 ao 24124633. Pesquisa Bacenjud Realizada no Id 

n. 24646701, cujos valores encontrados de titularidade do falecido perante 

o Banco do Brasil, correspondem a quantia de R$ 23.454,34 (vinte e três 

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). 

Após o indeferimento da gratuidade da justiça, Id n. 24430116, a 

Requerente procedeu a correta retificação do valor da causa e ao 

recolhimento das custas judiciais, Id n. 25860833. Procuração juntada no 

Id n. 26837361, pela herdeira/filha Valdelicia Ozório da Silva com seus 

documentos pessoais e de seu cônjuge, Id n. 24124637 ao 24125342. Ao 

ser intimada, a Requerente juntou cópia de sua certidão de casamento 

com o falecido, Id n. 27476956, e juntou declaração com firma reconhecida 

de 02 (duas) testemunhas, confirmando que a Requerente teve outros 05 

(cinco) filhos, porém os mesmos faleceram antes mesmo de serem 

registrados, Id n. 27476959 e 27476962. Vieram-me os autos conclusos. 

Relatos necessários. Decido. Antes de tudo, é oportuno consignar, que é 

ônus da parte instruir os autos com os documentos necessários à 

propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil. No caso específico, conforme observado por este magistrado no Id 

n. 27048335, a inicial não foi instruída com todos os documentos 

necessários a propositura da ação, pois restou pendente a certidão de 

óbito dos 05 (cinco) filhos do falecido, para que a Requerente pudesse 

fazer jus à integralidade do quinhão hereditário do de cujus. Inobstante, 

considerando a afirmativa da Requerente que “deixa de juntar cópia das 

certidões de óbito dos 05 (cinco) filhos falecidos, em virtude dos mesmos 

terem ido a óbito logo após o parto, que não foi lavrado certidão de 

nascimento e muito menos de óbito, que a época a autora morava na zona 

rural de Cáceres/MT”, Id n. 24118083-Pág. 2, e, sendo, oportunizado juntar 

declaração com firma reconhecida de 02 (duas) testemunhas que 

confirmassem os fatos, assim procedeu, Id n. 27476959 e 27476962, vejo 

que excepcionalmente é possível acolher a pretensão da Requerente 

liberando-se a integralidade dos valores de titularidade do falecido em seu 

favor, considerando a procuração outorga pelos seus 10 (dez) filhos com 

o falecido e, ainda, pelas referidas declarações que testificam o 

nascimento/óbito dos demais filhos, sem registro, havendo, portanto, 

verosimilhança nas alegações. Ademais, levo ainda em consideração para 

admitir o presente pedido que se trata a Requerente de pessoa com idade 

avançada (80 anos), Id n. 23797160, albergada pelo Estatuto do Idoso, 

que o valor a ser levantado não é vultuoso, e que se trata de 

procedimento de jurisdição voluntária onde é sabido que a relação jurídica 

que se forma entre as partes é unilateral, com o fim primordial de dar 

assistência protetiva aos interessados, podendo o juiz “adotar em cada 

caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”, artigo 723, 

parágrafo único, do CPC. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: 

“JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ – DISPENSA DO CRITÉRIO DE 

LEGALIDADE ESTRITA (ART. 1.109 DO CPC) – A teor do art. 1.109 do 

CPC, que dispensa o critério da estrita legalidade nos procedimentos de 

jurisdição voluntária, pode o Juiz adotar em cada caso a solução que 

reputar mais conveniente ou oportuna, e que melhor atenda à prestação 

jurisdicional”. (TJMG – AC 000.187.333-0/00 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Corrêa 

de Marins – J. 07.11.2000). Sendo que, inclusive, resta consignar, que 

diante desta sentença, desde já, fica a Requerente ciente que havendo 

fatos supervenientes que reflitam no ora decidido caberá a Requerente 

proceder à devida compensação/pagamento relativo à cota parte das 

pessoas que eventualmente façam parte da concorrência na sucessão 

(artigo 1.829, inciso I, do Código Civil). Pelo exposto, e considerando tudo 

o mais que dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará 

judicial, autorizando a Requerente Izaltina Medeiros Cordeiro, a proceder 

ao levantamento/saque dos valores de titularidade do falecido Sebastião 

Ozório Cordeiro, junto ao Banco do Brasil, com os acréscimos que houver. 

Custas já pagas, Id n. 25860833. Expeça-se imediatamente o necessário, 

por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao imediato cumprimento desta 

decisão. Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1056106-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1056106-92.2019.811.0063 Ação: 

Revisional de Regime de Visitação com Pedido de Antecipação de Tutela. 

Vistos, etc... Atenda-se ao postulado no Id n. 27600687, expedindo-se 

novo mandado de citação/intimação em observância a decisão de Id n. 

26965146, a ser cumprido em caráter de urgência, por oficial de justiça, se 

necessário, em regime de plantão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059529-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. M. (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059529-60.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos, Guarda e Regulamentação de visitas Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Quanto aos alimentos, atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 

1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando 

que é obrigação não só da mãe, mas também do pai no que tange ao 

sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão 

somente evitar que o alimentando pereça, até que se decida em definitivo 

o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a 

necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios em 70% 

(setenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo adequado 

para a situação dos autos possibilitando a satisfação das necessidades 

mínimas do menor e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor 

será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos 

autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício e for informado nos 

autos, o valor dos alimentos de 70% (setenta por cento) do salário mínimo 

passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive 

sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na 

conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para desconto. As questões 

relacionadas a guarda e ao direito de visitas serão analisadas após a 

audiência de conciliação a ser abaixo designada, caso não haja acordo 

entre as partes. Considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda 

ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

10/03/2020 às 15:00 horas. Cite-se a parte Requerida com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 

695 CPC) para comparecer, portando os documentos pessoais, com a 

observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, 

sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que 

nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência 

injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser considerada 

como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). 

Intime-se, ainda, a Requerente, genitora do menor, através de seus d. 

patronos, para comparecer na audiência acima designada, bem como 

cientifique-se o Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021792-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MARTINS DO CARMO SOUZA PEREIRA OAB - 041.685.291-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1021792-23.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:L. M. D. S. POLO 

PASSIVO: Paulo de Andrade Ribeiro FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 4ª VARA 

FAMÍLIA CUIABÁ Data: 18/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007996-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. H. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1007996-96.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:CAMILO 

HERMOGES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO POLO PASSIVO: A. B. H. D. B. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004229-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO OAB - SP334245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. B. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004229-50.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência Vistos, etc... 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Marcio Antonio Romantini em desfavor de Vitoria 

Maria Barbosa Romantini, todos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial, Id n. 11886165. Instruiu a inicial com os 

documentos indispensáveis à propositura a ação. Sob o Id n. 12788830, 

fora deferida a gratuidade da justiça; acolhido parcial o pedido de redução 

dos alimentos devido à filha; e, designada audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento. Aberta a audiência restou prejudicada 

a tentativa de conciliação em razão da ausência das partes. O Requerente 

foi intimado na pessoa de sua advogada para fins de prosseguimento do 

feito, porém, quedou inerte, Id n. 17643647. Não foi possível a intimação 

pessoal do Requerente por estar em local desconhecido, conforme 

certificado pelo Oficial da diligência no Id n. 19575153, sendo, então, 

procedida a sua intimação por edital, sem nada manifestar, Id n. 25283710. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. O 
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presente processo, está paralisado, e, sem providências pel Requerente 

quanto ao seu prosseguimento, a mais de 01 (um) ano, o que resulta mais 

do que evidenciada a ausência de interesse no prosseguimento deste 

processo. Assim, é certo que “de acordo com a sistemática processual 

civil, é ônus da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de 

forma a permitir a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos 

no curso da demanda. A negligência e omissão da parte, nesse tocante, 

pode provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013). Em tais casos, o art. 485 do 

Código de Processo Civil, estabelece em seu inciso II que o juiz não 

resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes”. Extrai-se da jurisprudência: “(...) 

Adequada à extinção da demanda por abandono da causa, na medida em 

que o processo está parado há mais de 01 ano, sem que a parte autora 

tenha demonstrado qualquer interesse em nele prosseguir, (...)”. 

NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70034839290, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 25/03/2010). Ainda: (...) “INERCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

FEITO PARALISADO. EXTINÇÃO MANTIDA. A máquina judiciária não pode 

ficar paralisada pela inércia do autor na realização de providências que 

são de sua iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é 

absoluto” (...). (TJ-MG - AC: 10699120030050001 MG, Relator: Alberto 

Henrique, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014). Dito isso, não se pode olvidar 

ainda que por regra e exigibilidade decorrente dos pressupostos 

processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, os autos não poderão permanecer, eternamente, sem que os 

interessados efetivem o seu trâmite exigido por lei, pois, tal inércia 

prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação jurisdicional) abarrotando 

os escaninhos das Secretarias e ocupando o tempo dos servidores 

(relatórios, etc) sem nenhum resultado prático positivo. Ressalto, ainda, 

que a presente sentença é prolatada até mesmo em observância das 

metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido 

de racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que 

se encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, 

visando, primordialmente, alcançar o direito constitucional dos 

jurisdicionados quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo 

exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos requisitos 

essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, portanto, 

da própria elementar do art. 485, II, do Código de Procesos Civil, e, em 

observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT. Revogo a 

liminar de Id n. 12788830, que acolheu parcialmente a redução dos 

alimentos. Oficie-se o empregador do Requerente do teor desta sentença, 

inclusive, para, que, se confirmado o vínculo empregatício, proceda ou 

volte a proceder ao desconto e crédito dos alimentos sobre a 

remuneração do Requerente em conformidade a sentença proferida na 

“Ação de Alimentos”, Id n. 12646386. Sem custas nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004004-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1004004-30.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc. Diante do noticiado/pretendido pela 

parte Exequente no Id n. 25936912, e até mesmo, para oportunizar o 

diálogo entre as partes, entendo prudente/necessário, antes de qualquer 

decisão, designar audiência no caso em questão e, com base no CPC, o 

qual autoriza o Juiz a qualquer tempo promover à auto composição, ainda 

mais, se tratando de casos relacionados ao direito de família. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 139, V, do CPC., designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 04/02/2020 às 17:00 horas. Intimem-se 

as partes, o Requerente, através de seu advogado e a Requerida 

pessoalmente para comparecimento, acompanhados de seus advogados, 

portando todos no ato seus documentos pessoais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060722-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1060722-13.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA POLO PASSIVO: KAMILA DA CRUZ LEAO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038222-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. W. D. S. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA OAB - MT23302/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do requerido para 

ciência da expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038631-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR CECILIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 
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COMARCA DE CUIABÁ-MT. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1038631-26.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Rosenir Cecilia de Moraes, qualificada nos autos, sob o 

argumento em síntese, de que é esposa e única herdeira do falecido Pedro 

Pereira da Silva, e por essa razão, deseja a pesquisa e o levantamento de 

valores porventura existentes perante o Banco do Bradesco, Id n. 

23238508. Realizada a pesquisa via Bacenjud, foram encontrados em 

nome do falecido a quantia de R$ 59.596,73 (cinquenta e nove mil 

quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), perante o 

Banco do Bradesco. Diante dos valores acima encontrados fora 

determinado que a Requerente retificasse o valor da causa. Na referida 

decisão, houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, e, 

ainda, fora determinado que a Requerente procedesse à retificação da 

certidão de óbito ou que comprovasse nos autos, através de declarações 

de parentes com firma reconhecida, que o falecido não deixou filhos nem 

bens, Id n. 24981117. Petição acostada no Id n. 25928422 pela 

Requerente, retificando o valor da causa e postulando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, juntando 

os documentos de Id n. 25928434 ao 25928438. Logo em seguida, a 

Requerente juntou aos autos declarações com firma reconhecida de 

parentes (irmãos do falecido), com seus documentos pessoais, a fim de 

comprovar que o de cujus não deixou filhos e nem bens a inventariar, Id n. 

26186453 ao 26186746 e no Id n. 26306554 juntou declaração de isenção 

do imposto de renda. Vieram-me os autos conclusos. Relatos 

necessários. Decido. Antes de tudo, retifique-se a Secretaria Judicial o 

valor da causa para R$ 59.596,73 (cinquenta e nove mil quinhentos e 

noventa e seis reais e setenta e três centavos). Em relação à pretensão 

de Id n. 25928422 (reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade 

da justiça), mantenho a decisão não recorrida pelos seus próprios 

fundamentos. Na oportunidade, esclareço que, apurados os valores a 

serem levantados/sacados, levou-se em consideração exclusivamente o 

benefício econômico que será auferido pela esposa/única herdeira do 

falecido, razão pela qual, não há que se falar em concessão da benesse 

legal. Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o entendimento nesse 

particular: “(...) Tendo em vista o benefício econômico que a agravante 

receberá, não é de ser deferida a benesse legal. (...)”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70070759105, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 06-09-2016) No mais, 

oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e não de 

mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a 

prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o 

pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da 

análise dos autos, constata-se que a Requerente possui legitimidade para 

postular o levantamento dos valores deixados pelo de cujus por ser sua 

esposa/única herdeira. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos 

autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, autorizando 

a Requerente Rosenir Cecilia de Moraes, a proceder ao 

levantamento/saque dos valores que se encontram perante o Banco do 

Bradesco, Id n. 24843781, com os acréscimos que houver em nome do 

falecido Pedro Pereira da Silva. Expeça-se imediatamente o necessário, 

por não verificar controvérsia, e, nenhum prejuízo ao imediato 

cumprimento da sentença. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para pagamento 

das custas/despesas processuais, a contar do recebimento do alvará. 

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento das custas/despesas 

processuais, encaminhem-se os autos ao Setor competente para 

cobrança/recebimento. Pagas as custas, e, transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014377-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DO DE CUJUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUIZA DE CARVALHO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MAGNO DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEILA MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT5206-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014377-57.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se nos autos, Id 19139979, houve o 

deferimento/autorização judicial para venda do “Apartamento, situado à 

Rua Uruguai 202, apto. 302, Bairro da Tijuca (antigo distrito do Andaraí) e 

0,0297 do terreno, medindo 13,70 m de frente pela Rua Uruguai, 25,00 m 

de fundos por 15,03 m mais 12,35 m, avaliado em R$ 440.000,00 

(quatrocentos e quarenta mil reais).” Assim sendo, antes de qualquer 

outra decisão, intime-se a parte responsável pela venda, Id 26123629-Pág. 

1, para que manifeste quanto a prestação de contas, determinada por este 

Juízo, Id 19139979-Pág. 2, ou se eventualmente não houve a efetivação 

da venda. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005017-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT25025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUIRINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005017-30.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens Vistos, etc... Reanalisando a decisão de Id n. 25421842, vejo que a 

inclusão no polo passivo do Sr. Claudio Aparecido Mendes (ex-cônjuge da 

Requerente), neste caso, em específico, é dispensável, até porque, para 

ele, não enseja nenhum prejuízo material. Ademais, de acordo com a nova 

legislação processual, o magistrado tem o dever de afastar os empecilhos 

processuais para avançar ao julgamento do mérito da lide que lhe é 

apresentada pelo jurisdicionado (art. 4º e 6º do CPC). Assim decidido, a 

fim de viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, e, não 

sendo o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), sendo 

necessária a designação de audiência para fins de propiciar a dilação 

probatória, fixo como ponto controvertido a questão referente à partilha de 

bens, sem prejuízo de outros que possam eventualmente surgir durante a 

instrução. Os litigantes ficam cientes, ainda, de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º CPC), 

se demonstrada à necessidade. Desta feita, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 24/03/2020 às 14:00 horas. Intimem-se 

as partes, através de seus d. patronos, para comparecerem na audiência 

acima designada acompanhados de testemunhas a serem arroladas ou 

ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º 

do CPC), ficando, desde já deferida a expedição de carta precatória para 

oitiva de testemunha(s) arrolada(s) ou a ser(em) arrolada(s) residente(s) 

em outra Comarca. Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo 

CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º (intimação judicial das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública) incumbe ao advogado da parte 

interessada (se não for o caso de comparecimento independente de 

intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento, 

a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, 
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e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A eventual inércia do 

advogado no que se refere à intimação das testemunhas que tiver 

arrolado ou que tenha se comprometido a levar à audiência, 

independentemente de intimação, importará na presunção de desistência 

da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que intimada na 

forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

Às providências, expedindo-se o necessário, observando-se, ainda, o art. 

698 do CPC quanto ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024885-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAFILA POLINI CRIPA (AUTOR(A))

DERLI DAL MASO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

DERLI DAL MASO OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI CELESTINO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0024885-21.2013.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o decidido no Id 23155507, quanto à 

suspensão deste processo, aguarde-se, pelo prazo de um ano, art. 313, § 

4º, do CPC, ou eventual notícia antecipada, de resolução/julgamento da 

referida Ação de Reconhecimento de União Estável, ajuizada pelo 

inventariante, diante do requerido no Id 23155531. Após, se decorrido o 

prazo de suspensão, sem nenhuma manifestação, intime-se o 

inventariante para manifestar interesse no processo no prazo de cinco 

dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001716-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASCELINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE ARRUDA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1001716-12.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ASCELINO FRANCISCO DA SILVA Endereço: 

TRAVESSA TABATINGA, 242, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-825 

REQUERIDO: Nome: SILMARA DE ARRUDA SANTOS Endereço: rua 2, 09, 

mirantinha, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência do laudo juntado e 

expedição de CP conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1039070-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1039070-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: RUAN DIEGO ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

CARLINDA, 12, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-840 REQUERIDO: Nome: DEIVIANE RIBEIRO DA CRUZ 

Endereço: RUA VINTE E CINCO, 11, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-426 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência 

da intimação do requerido para a audiência designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007333-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS OAB - 003.373.651-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007333-50.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MANUELLA DA SILVA PAZ DOS SANTOS Endereço: 
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RUA C, 546, QUADRA 12, RESIDENCIAL BURITI, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-018 Nome: CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS Endereço: RUA C, 

546, QUADRA 12, RESIDENCIAL BURITI, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-018 

REQUERIDO: Nome: MARCELO PAZ DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

RIO MADEIRA, 1449, - ATÉ 306 - LADO PAR, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, 

LAGOA, PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-026 FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para ciência de envio e código de rastreabilidade Id 

26849621 conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006764-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI (REQUERENTE)

CAETANA STUCCHI (REQUERENTE)

NATALIA STUCCHI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-O 

(ADVOGADO(A))

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAETANO STUCCHI (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1006764-49.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI Endereço: 

RUA SÍRIO LIBANESA, 60, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 

Nome: NATALIA STUCCHI Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 

502, APTO 1901, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-605 

Nome: CAETANA STUCCHI Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 60, 

APTON1401, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 REQUERIDO: 

Nome: JOAO CAETANO STUCCHI Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 60, 

APTO 1401, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre o trânsito em julgado 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024521-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1024521-56.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ARGOS ROCHA DE FIGUEIREDO Endereço: RUA K, 

casa 3, qd. 12, CONJUNTO HABITACIONAL MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON, CUIABÁ - MT - CEP: 78097-016 REQUERIDO: Nome: VALTAIR DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 540, Edifício Verona, 2 Andar, 

Sala 204, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-050 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para juntar aos autos o exame de DNA 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022034-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. Q. (AUTOR(A))

G. V. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1022034-84.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc. Verifica-se pela manifestação de Id 

n. 22691449, que o Executado, requereu nestes autos a exoneração dos 

alimentos, sustentando a perda do pátrio poder, dificuldade financeira 

(binômio capacidade/necessidade), bem como requereu a extinção do 

feito. Intimado para manifestar a respeito, o Exequente informou que 

apesar de ter completado 18 (dezoito) anos está cursando o curso de 

radiologia, Id n. 23648553, juntando o boleto bancário, a fim de comprovar 

a sua afirmação, Id n. 23648553. Dito isso, é importante registrar, que, o 

pedido de exoneração de alimentos formulado pelo Executado, não pode 

ser acolhido, uma vez que a obrigação alimentar permanece inalterada até 
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que seja lançada nova decisão judicial alterando ou exonerando do 

pagamento. Neste caso, deve ser levada a campo próprio de debate, a 

pretensão de exoneração de alimentos. Aliás, também não cabe nestes 

autos, discussão quanto ao binômio necessidade/possibilidade, vejamos: 

“...ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO 

QUE DEVE SER TRAVADA NA VIA PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70082590548, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019). Por 

estas razões, indefiro o pedido do Executado neste particular 

(exoneração de alimentos). Assim, decidido, intime-se o Exequente, 

através de sua advogada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

existem débitos a serem executados neste cumprimento de sentença, 

devendo, se for o caso, proceder à atualização dos mesmos, podendo 

requerer o que mais entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002032-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002032-59.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se 

no Id 4951642 - Pág. 1, fora consignado que, não ocorrendo o pagamento 

no prazo legal, haveria “multa de 10% (dez por cento) e a incidência de 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, 

atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no 

prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC)”. Da mesma forma, consignado no Id 

12754859 - Pág. 1 “a incidência da multa pertinente e honorários 

advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), Id 4907522-Pág. 1, 

sobre o valor remanescente que ainda for devido”. No Id 13535729, existe 

cálculo judicial com a incidência da multa, em relação a valor 

remanescente, e, honorários no Id 13535729-Pág. 5. Ocorre que, em 

razão do decidido por este Juízo no Id 16441646, quanto ao acolhimento 

do pedido do executado de abatimento dos valores que extrapolam o 

acordo, houve a realização de novos cálculos, sendo que o último cálculo 

retificado se encontra no Id 20332573 ao Id 20332584, onde consta que 

haveria “excesso de execução” no valor de R$ 3.817,47, ou seja, em 

favor do executado. A parte exequente manifestou no Id 20338847, 

questionando este novo cálculo sobre o argumento de que a contadoria 

judicial “não considerou, bem como omitiu, "data vênia” no total do débito, 

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, BEM COMO MULTA 

MORATÓRIA DE 10% (§ 1º DO ART. 523 CPC) CONFORME DECISÃO DE ID 

4951642, ANTE AO NÃO PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL PELO 

EXECUTADO, CONFORME DE CERTIDÃO ID 6716146, O QUE TORNA O 

VALOR DO DÉBITO MUITO INFERIOR AO REAL MONTANTE.” Desta forma, 

não há como acolher de plano a pretensão de levantamento de valor, 

Id26484096, sem maiores esclarecimentos/subsídios. Assim sendo, para 

que não restem dúvidas, visando melhor subsidiar decisão, a fim de dirimir 

esta controvérsia, com respaldo, aliás no art. 524, § 2º, do CPC, “para 

averificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”, 

(vide cálculo de Id 26482990), primeiramente, então, remetam-se os autos 

à contadoria judicial, para que esclareça/informe, ainda, quanto a alegada 

desconsideração do percentual referente a multa e honorários, e, 

principalmente, se neste ponto, também, os cálculos foram realizados de 

acordo com a seguinte determinação deste Juízo: “haverá multa de 10% 

(dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no percentual 

de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se 

efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC).” (...)“a 

incidência da multa pertinente e honorários advocatícios, no percentual de 

10% (dez por cento), Id 4907522-Pág. 1, sobre o valor remanescente que 

ainda for devido”. (cf. Id 12754859-Pág. 1) Considerando-se, para tanto, 

ainda, inclusive a seguinte decisão/determinação deste Juízo: (...) “Isso 

porque, em observância do determinado no Id 14165327, do postulado no 

Id 14629896, e dos documentos juntados no Id 14630197 ao Id 14630746, 

é possível acolher o abatimento dos valores que extrapolam o acordo, por 

estarem vinculados tão somente indiretamente com os estudos 

(colégio/faculdade), quais sejam aqueles gastos referentes à compra de 

passagem aérea e visto para a exequente Manuela Poncioni Cesar, Id 

14630746-Págs 6, 7 e 8.” (cf. Id 16441646 - Pág. 2) (...) Desta forma, 

aproveitando a oportunidade, deverá, também, ser realizada pela 

contadoria judicial a atualização do cálculo para melhor subsidiar decisão 

a ser proferida, viabilizando, com segurança, aferir/confirmar inclusive o 

referido excesso de execução, Id 20332584, importância atual e/ou valor 

de eventual acréscimo/crédito em favor da parte exequente e seus 

advogados, até mesmo diante do argumentado no Id 20338847 e Id 

26484096 e cálculo de Id 26482990. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029123-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. R. (AUTOR(A))

L. F. P. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIDIANE JOSE DA SILVA OAB - MT12745/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1029123-90.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc. Antes de homologar o acordo 

acostado no Id n. 26826827, intimem-se as partes, na pessoa de seus 

advogados pelo DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, substituir o acordo 

de Id n. 26826827, por instrumento legível, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015235-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA LUZIANA COLETO OAB - 041.152.381-35 

(REPRESENTANTE)

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015235-54.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, intime-se a 

advogada da parte Exequente pelo DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir os autos com procuração outorgada pelo Executado, sob 

pena de não ser homologado o acordo de Id n. 24843615. Em seguida, 

conclusos. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020544-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - 137.997.541-72 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020544-56.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual com Partilha de Bens com Pensão Alimentícia para 

Menor Impúbere com Regularização de Visitas e Guarda Vistos, etc... 

Antes da análise do pedido inicial, intimem-se os Requerentes, através de 

seus d. patronos, para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem nos autos 

se a Requerente/Cônjuge Virago, continuará com o nome de casada ou se 

voltará a fazer uso do nome de solteira, caso haja a homologação do 

divórcio. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022018-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022018-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos com tutela de 

urgência Vistos, etc... Considerando a alegada intempestividade de 

documentos apresentados junto à impugnação pelo Requerente que foram 

levantadas pela Requerida ao manifestar no Id n. 25979313, em 

observância do contraditório, artigos 7º, 9º e 10 do CPC, oportunize-se a 

manifestação do Requerente, na pessoa de seu advogado, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, volte-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027970-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. V. T. M. (REPRESENTADO)

D. G. T. M. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027970-56.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso com Pedido Liminar Vistos, etc... Não obstante o 

informado e pretendido no Id n. 24666470, especialmente tendo em vista a 

decisão que antecipou parcialmente o mérito, decretando-se o divórcio 

entre as partes, Id n. 10255285, é necessário, a citação/intimação da 

Requerida para tomar conhecimento desta ação, da decisão já proferida e 

oportunizar a manifestação dela. Sendo assim, intime-se o Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

endereço atualizado da Requerida, podendo requerer o que mais entender 

de direito. Se apresentado o endereço, cite-se/intime-se a Requerida do 

inteiro teor da ação e, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. Após, oportunize-se 

a manifestação do Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011002-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN REIS DE OLEGARIO OAB - MT15266/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011002-14.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposto por H.L.F., representado por sua 

genitora, em desfavor de Ernando Valterlan da Silva Faicht, todos 

devidamente qualificados na inicial, objetivando inicialmente o recebimento 

das prestações alimentícias em atraso, sob pena de penhora. Instruiu a 

inicial com os documentos necessários á propositura da ação. Pouco 

tempo depois, a representante legal do Exequente noticiou que houve o 

adimplemento integral do débito executado, requerendo seja, o presente 

feito arquivado, Id n. 26536891. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. 

Fundamento e decido. Considerando o adimplemento integral do débito 

executado relacionado, conforme afirmado pela representante legal do 

menor/Exequente, Id n. 26536891, outra medida não se impõe-se, senão a 

extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II do CPC: “Art. 924 

– Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita”. Pelo 

exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento no 

art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de sentença, em relação ao 

quantum executado nesta oportunidade, para os fins do art. 925, do CPC. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Ciência ao representante do Ministério Público em exercício perante esta 

Vara Especializada de Família e Sucessões. Transitada em julgado, 

providenciem-se as baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033697-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA OAB - 960.933.151-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TARGA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033697-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Antes de qualquer decisão, 

considerando a manifestação do Executado, Id n. 23215624, para que não 

pairem dúvidas, entendo conveniente e determino nova remessa dos 

autos ao contador judicial a fim de que manifeste, elaborando novo 

cálculo, se for o caso, podendo esclarecer o que entender pertinente. Em 

seguida, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível. A seguir, voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038442-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARAUJO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FARIA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038442-82.2018.8.11.0041 Ação: 

Embargos à Execução Vistos, etc... Trata-se de Embargos à Execução 

interposto por WANDERSON DE ARAÚJO BRITO em face de W.A.F.A. B, 

representado pela genitora, Id 16313515 - Pág. 1, sob ao argumento, em 

síntese, de que haveria excesso de execução e nulidade da penhora, 

porque o veículo penhorado pertenceria a terceira pessoa, mais 

especificamente ao irmão do embargante, Sr. Warlley Araújo Brito. Ocorre 

que, conforme certificado no Id 20828294-Pág. 1, “os embargos foram 

protocolados intempestivamente”, e, tanto é verdade, que o embargante 

chegou a postular a devolução de prazo para apresentação dos 

embargos, Id 16313515 - Pág. 6, o que é inviável, e, por outro lado, 

intimado ainda para manifestar sobre a intempestividade, certificada nos 

autos, quedou-se inerte, Id 25308758-Pág. 1, impondo-se, assim a 

extinção deste processo, sem resolução do mérito. Isso porque, de 

acordo com o art. 915 do Código de Processo Civil, os embargos à 

execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, prazo este, que 

no caso dos autos não fora observado, como visto linhas atrás. De 

qualquer forma, oportuno ressaltar, a presente extinção destes embargos, 

não ocasionará sequer maiores prejuízos, quanto a eventual direito, diante 

do argumentado na inicial deste processo, pois, inclusive já determinado 

nos autos pr inc ipa is ,  Cumpr imento  de  Sentença n . 

101018-64.2017.8.11.0041, a manifestação da parte exequente sobre a 

afirmativa de que o veículo penhorado pertenceria a terceira pessoa, e, 

por outro lado, em tese, querendo, seria possível, ainda, a utilização de 

exceção de pré-executividade, tendo em vista que assim já se decidiu: 

“EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. É possível a análise de excesso de execução 

em sede de exceção de pré-executividade quando há manifesto equívoco 

na memória de cálculo...” (Agravo de Instrumento, Nº 70082711938, TJRS, 

Julgado em 05.12.2019) Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 918, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, 

aplicável ao caso, Id 16313778-Pág. 5 “a”. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035363-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - 669.683.999-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035363-95.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Wanessa Aparecida Pirota Medrado e Carlos 

Pedro Medrado Luz, ambos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial, Id n. 15945740. Instruíram a inicial com os documentos 

necessários à propositura da ação. Sob o Id n. 16043308, fora indeferido 

os benefícios da gratuidade da justiça aos Requerentes, facultando-lhes, 

fazerem prova no sentido de que não podem prover os custos deste 

processo sem comprometer seu sustento e de sua família; determinado, 

que manifestem nos autos se pretendem manter a guarda unilateral ou se 

desejam que a guarda seja compartilhada, bem como, determinado que 

instruíssem os autos com os documentos de Id n. 15946095, legíveis. Logo 

em seguida, os Requerentes manifestaram que permanece o interesse na 

guarda unilateral e, requereram, ainda, a reconsideração da decisão que 

indeferiu a justiça gratuita, Id n. 16592329 com a juntada de documentos. 

Decisão acostada no Id n. 16675270, mantendo o indeferimento da 

gratuidade da justiça, facultando-lhes o pagamento em 6 (seis) parcelas 

mensais. Parecer ministerial, opinando pela homologação do acordo, Id n. 

18988978. Intimados para comprovarem o recolhimento das custas/taxas 

judicias, preferiram o silêncio, Id n. 25303089. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se verifica dos 

autos, indeferida a justiça gratuita, os Requerentes foram intimados para 

comprovarem o pagamento, tendo preferido o silêncio, Id n. 25303089. 

Portanto, não recolhidas as custas/taxas judiciais, após a intimação da 

parte, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 

do CPC, vejamos: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Pelo exposto, 

considerando o não recolhimento das custas/taxas judiciais, com 

fundamento no art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Cancele a presente distribuição. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

representante do Ministério Público em exercício perante esta Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Transitada em julgado, 

providenciem-se as baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028531-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILSON FREIRE DE CARVALHO (REQUERIDO)

VIVIANE ROCHA FREIRE DE CARVALHO (REQUERIDO)

AMANDA GABY ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1028531-80.2017.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c 

Alimentos e Regulamentação de Visitas, inicialmente distribuída ao Juízo da 

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, ajuizada por 

Alessandro da Silva em face de A. G. da S., representada por sua 

genitora, sob os argumentos, apostos na inicial, Id n. 9857634. Instruiu a 

inicial com os documentos necessários à propositura da ação. Decisão 

acostada no Id n. 11077305, por aquele Juízo, arbitrando os alimentos 

provisórios na quantia ofertada pelo Requerente de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo; indeferindo a liminar em relação à guarda; fixando 

provisoriamente o direito de visita paterna; e, ao final, designando 

audiência de tentativa de conciliação. Aberta a audiência, presentes as 

partes, fora determinado à remessa dos autos a esta 4ª Vara 

Especializada de Família, ante a prevenção, Id n. 12783034. Logo em 
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seguida, o presente feito foi recepcionado por este Juízo, que ao analisar 

as questões, revogou os efeitos da decisão de Id n. 11077305, apenas no 

tocante aos alimentos provisórios, Id n. 14527428. Intimado para fins de 

prosseguimento do feito, na pessoa de sua advogada pelo DJE, o 

Requerente preferiu o silêncio. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. O presente processo, está paralisado, e, 

sem providências pela parte Requerente quanto ao prosseguimento do 

feito, a mais de 07 (sete) meses, o que resulta mais do que evidenciada a 

ausência de interesse no prosseguimento deste processo. Isso, aliado a 

informação constante nos autos n. 1015782-31.2017.8.11.0041, que 

trâmitou perante este Juízo, de que as partes entabuaram acordo que foi 

homologado no tocante a guarda/visita e alimentos para a filha (mesmo 

objeto destes autos), Id n. 15468762, reforça o desinteresse na 

continuidade da tramitação processual deste feito. Em tal caso, o art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz não resolverá 

o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 

Extrai-se da jurisprudência: “Inerte o exequente por mais de 30 (trinta) 

dias, não promovendo as diligências e os atos necessários que lhe cabem 

para o regular prosseguimento do processo, mesmo intimado 

pessoalmente, impõe-se a extinção do feito. Evidente abandono de causa. 

Cumprimento de todas as determinações do CPC, notadamente o que 

disposto no art. 267, inciso III e parágrafos 1º e 2º. 2. Inaplicável a 

disposição da Súmula 240 do STJ ao caso, pois um dos executados é 

revel e o outro representado por curador especial. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (RAC 70030186522, Nona Câmara Cível, TJRS, Julgado em 

08/07/2009). Sem falar que os autos não poderão permanecer, 

eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite exigido por 

lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação 

jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e ocupando o 

tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado prático 

positivo. Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até mesmo 

em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 

725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o congestionamento do 

estoque de processos, que se encontram paralisados e sem possibilidade 

de prosseguimento, visando, primordialmente, alcançar o direito 

constitucional dos jurisdicionados quanto à duração razoável do processo 

na Justiça. Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao 

trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pelo 

interessado, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o presente 

processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse, e 

inclusive pela inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do 

processo, bem como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da 

Corregedoria do e. TJMT. Revogo integralmente a decisão acostada no Id 

n. 11077305. Sem custas nos termos da Lei. Ciência ao representante do 

Ministério Público em exercício perante esta Vara Especializada de Família 

e Sucessões. Transitada em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006595-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1006595-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Meire Angelica de Oliveira Ramos, 

qualificada na inicial, objetivando o levantamento dos valores deixados em 

conta corrente de sua falecida filha Fernanda Angelica Gonçalves Ramos 

oriundos de verbas salariais, rescisão, PLR – Participação nos Lucros e 

Rendimentos, bem como rendimento decorrente do CASSI – Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Instruiu a inicial com os 

documentos necessários à propositura da ação. Decisão acostada no Id 

n. 15397646, autorizando a Requerente a proceder ao levantamento dos 

valores informados no Id n. 13926935, perante o Banco do Brasil em nome 

da falecida; determinando a expedição de ofício a Caixa de Assistência 

dos Funcionários do Banco do Brasil e, ao Banco do Brasil para saber a 

existência de saldo remanescente ou não em conta corrente ou poupança 

da falecida. Depois de referidas instituições bancárias serem oficiadas, a 

Requerente foi intimada a se manifestar a respeito, na pessoa de sua 

advogada, todavia, preferiu o silêncio, Id n. 25301765. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Considerando que, o 

pretendido pela parte Requerente foi acolhido, deferindo-se o pedido de 

expedição de alvará judicial, Id n. 15397646, e, considerando que nada 

mais foi postulado, para fins de prosseguimento do feito, após a d. patrona 

da Requerente ter sido intimada pelo DJE, tendo decorrido mais de 08 (oito) 

meses, sem qualquer manifestação nestes autos, por não existir 

controvérsia, ou prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas nos termos 

da Lei. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004478-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.M.T.S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA OAB - 960.933.151-34 

(REPRESENTANTE)

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TARGA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004478-35.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Atento ao noticiado e pretendido 

pelo Exequente na petição de Id n. 20620003, antes de tudo, ressalto que 

não é possível considerar válida a intimação do Executado feita por 

telefone, em razão de não ser “meio oficial” do Poder Judiciário, razão pela 

qual, indefiro o pedido. Da mesma maneira, indefiro o pedido relacionado à 

intimação do Executado, por advogado, pois verifico que o d. patrono do 

Executado constituído nos autos n. 1033697-93.2017.8.11.0041 

(cumprimento de sentença pelo rito expropriatório), em trâmite perante 

este Juízo, renunciou o mandato procuratório, Id n. 26417492, além do 

que, a intimação do Executado, deve se atentar as disposições descritas 

no CPC (artigo 513). Assim deliberado, intime-se o Exequente, na pessoa 

de seu advogado pelo DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, inclusive, para tomar conhecimento 

desta decisão. Se atualizado o débito, para fins de prosseguimento do 

feito, acolho o pedido de Id n. 20620003, apenas no tocante a expedição 

de carta precatória, observando-se a Portaria CGJ n. 142, de 08/11/2019, 

e o novo endereço indicado no Id n. 20620003-Pág. 4 para fins de 

intimação do Executado, nos termos da decisão de Id n. 10509668, sem 

prejuízo futuro de outras medidas legais requeridas, caso se façam 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010018-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. B. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010018-64.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando o postulado pelo 

exequente no Id 24121554-Pág. 1, primeiramente, intime-se o mesmo, por 

sua representante legal, para que esclareça melhor, no prazo de dez dias, 

a pretensão de “remoção do veículo penhorado e avaliado”, ou seja, se 

pretende a adjudicação, venda judicial ou a posse como fiel depositário 

para futura alienação, em observância do art. 825 do Código de Processo 

Civil. Aproveitando a oportunidade, no prazo acima fixado deverá, ainda, o 

exequente, atualizar o valor inadimplido e inclusive manifestar sobre a 

afirmativa no sentido de que o veículo pertenceria ao irmão do executado, 

Id 10870628-Pág. 2. Após, voltem conclusos para as demais providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNA CARDOSO DOS SANTOS OAB - SP368511 (ADVOGADO(A))

RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS OAB - SP298953 (ADVOGADO(A))

SILVIA CORREA DE AQUINO OAB - SP279781 (ADVOGADO(A))

ALICE GODINHO MENDONCA OAB - SP335550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006321-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando inclusive o dever de cooperação, 

previsto no vigente Código de Processo Civil, art. 6º, primeiramente, 

visando agilizar as providências referentes a este processo, intime-se a 

herdeira CÁLIA MÔNICA MAGALHÃES, para trazer aos autos maiores 

informações/esclarecimentos, no prazo de dez dias, que possuir sobre a 

ação relacionada à “diferença de correção e créditos, processos de 

números 0021612-78.2009.4.01.3600 em desfavor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL”, mencionada no Id 25662344 - Pág. 1, e, inclusive conforme 

pretendido pela inventariante no Id 26451157. Após, cumprida a 

determinação supra ou se decorrido o prazo fixado, intime-se a 

inventariante para manifestar nos autos no prazo de dez dias, 

requerendo/providenciando o que mais de direito ao prosseguimento e 

conclusão deste processo, e, em seguida voltem conclusos para análise. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015973-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015973-42.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visita Vistos, etc... Antes da 

análise do processo, intime-se a Requerida, através de seu advogado pelo 

DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar/esclarecer se existem 

medidas protetivas aplicadas em seu desfavor perante a Vara de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e se encontram em vigor, 

e, em sendo positivo, deverá proceder à juntada aos autos de cópia da 

referida decisão. Após, volte-me me conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001978-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001978-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Reportando-me ao despacho de Id 

n. 19769291 e, em observância ao parecer ministerial, Id n. 26647176, 

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

especificarem/juntarem quais processos (cumprimento de sentença) o 

presente acordo busca encerrar/dar fim, caso seja realizada a inclusão de 

WENNDER ao polo ativo, que seja apresentada sentença que fixou 

alimentos em seu favor, bem como informarem a existência de débitos 

anteriores (juntando, desde já, cálculo atualizado e/ou elementos dos 

processos existentes), especifiquem se o patamar fixado em 50% 

(cinquenta por cento) será aplicado aos 2 (dois) infantes, ou seja, se cada 

um perceberá 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo ou se cada 

um perceberá, individualmente, o montante de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo (levando em consideração que não se sabe/tem o 

patamar definido para WENDDER), devendo, ainda, juntar cópia da 

sentença, que fixou os alimentos ao menor Willian, já que a acostada no Id 

n. 25163474, fixou, tão somente, os alimentos provisórios, podendo 

esclarecerem e requererem o que mais entenderem de direito, inclusive, 

se for o caso, adequarem o acordo apresentado no Id n. 19762543. Após, 

retornem os autos ao Ministério Público, e, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027474-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE MENDONCA PEDRACA (AUTOR(A))

P. A. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO BALBINO DE ALBUQUERQUE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027474-90.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos Vistos, etc... Observa-se que as partes entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação, Id n. 16079688, todavia, por não constar 

procuração nos autos outorgada pelo Requerido aos advogados da 

Requerente, e, ainda, considerando que o Requerido constitui, 

posteriormente, advogado, Id n. 16087937, fora determinado a intimação 

do d. patrono do Requerido pelo DJE, para manifestar sobre o acordo, 

contudo, permaneceu inerte, Id n. 26514362. Deixo registrado, que o 

acordo entabulado entre as partes só poderá ser analisado/homologado 

por este Juízo, se houver, anuência/concordância do representante legal 

do Requerido. Dito isso, intime-se a Requerente, na pessoa de seus 

advogados pelo DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 
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necessário para que o acordo seja analisado, se for de interesse, 

podendo requerer o que mais entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Em 

seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018481-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1018481-29.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, verifica-se nos 

autos que as partes não são beneficiárias da gratuidade da justiça, Id n. 

7371278, e, ao que tudo indica, não houve o recolhimento pelo 

Requerido/Exequente das despesas judiciais. Dito isso, intime-se o 

Exequente, na pessoa de seu advogado pelo DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas/taxas judiciais, ou, 

que no mesmo prazo, comprove que o fez, sob pena de indeferimento da 

inicial. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006285-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MOREIRA CAVALCANTE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELEN KAROLAYNE CAVALCANTE MORAES (REQUERIDO)

UILLIAN CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006285-56.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário a ser 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus 

José Wilson Gomes, Id 12195952, 12196059 e 12487236-Pág. 1, tendo 

como inventariante nomeada a Requerente Eliete Moreira Cavalcante, 

objetivando a homologação da partilha/adjudicação amigável, apresentada 

nos autos. A inicial foi instruída com documentos, complementados com a 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 25806892, e, houve a formalização das renúncias, Id 15612632 e 

18949411. É a síntese. Decido. Conforme relatado trata-se de inventário 

pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, por não haver 

divergência ou interesse de incapaz. Assim, é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha/adjudicação, ratificado no Id 13445098 - 

Pág. 1, salvo erro omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de 

que é requisito para registro, se for o caso, a comprovação de pagamento 

ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005308-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1005308-64.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio litigioso c/c partilha de bens e pedido liminar. Vistos, etc... Atento 

ao informado no Id n. 26560069, constata-se que na sentença de Id n. 

17661312, resulta evidenciado o erro material que é suscetível de 

retificação até de ofício, em qualquer instância. Por erro material 

entende-se o equívoco manifesto, facilmente perceptível, em que se vê, 

sem necessidade de novo exame da prova, o contraste do pensamento e 

da vontade do julgador com sua expressão gráfica, sendo esta a hipótese 

no caso concreto. Pelo exposto, diante do erro material proveniente de 

equívoco, no tocante às custas processuais, procedo, neste sentido, a 

retificação da sentença de Id n. 17661312 que passa a ter a seguinte 

redação: “Vistos, etc... Considerando que a Requerida Maria Aparecida de 

Amorim Carvalho ainda não foi citada e intimada, conforme certidão 

negativa de id. 16733713, desnecessária sua manifestação quanto ao 

pedido de desistência, pelo que, homologo por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da Ação de Divórcio Litigioso 

c/c Partilha de Bens c/c Pedido de Liminar manifestada pelo Requerente, 
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via de consequência, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Desistem do prazo 

recursal. Registre-se. Após o pagamento das custas, conforme decisão 

de id. 15398045, arquivem-se os autos com as devidas baixas. (...)” No 

mais, ratifico integralmente o restante da sentença, que deverá ser 

cumprida com observância da presente correção de erro material, nos 

moldes determinado no Id n. 17661312. Considerando o pedido de 

orientação no Id n. 26560069, pela Contadoria Judicial, deverá ser 

observada a sentença com essa retificação. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014377-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DO DE CUJUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUIZA DE CARVALHO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MAGNO DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEILA MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT5206-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014377-57.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se nos autos, Id 19139979, houve o 

deferimento/autorização judicial para venda do “Apartamento, situado à 

Rua Uruguai 202, apto. 302, Bairro da Tijuca (antigo distrito do Andaraí) e 

0,0297 do terreno, medindo 13,70 m de frente pela Rua Uruguai, 25,00 m 

de fundos por 15,03 m mais 12,35 m, avaliado em R$ 440.000,00 

(quatrocentos e quarenta mil reais).” Assim sendo, antes de qualquer 

outra decisão, intime-se a parte responsável pela venda, Id 26123629-Pág. 

1, para que manifeste quanto a prestação de contas, determinada por este 

Juízo, Id 19139979-Pág. 2, ou se eventualmente não houve a efetivação 

da venda. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007908-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TATIANE ANTUNES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007908-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA TATIANE ANTUNES DE SA Endereço: RUA 33, 

21, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-772 

REQUERIDO: Nome: RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN Endereço: Costa 

Marques, 773, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das 

partes para manifestarem sobre a certidão da contadoria no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022519-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. S. (AUTOR(A))

N. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424/O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1022519-79.2019.8.11.0041. Ação: 

Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido de tutela antecipada 

proposta por E.T. dos S., assistida por sua mãe Neila dos Santos Leite, em 

face de Eric Taques Rosa da Silva, todos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que no processo de código n. 1138272, que 

tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, o Requerido se comprometeu a pagar alimentos no valor 

correspondente a 45,5% (quarenta e cinco vírgula cinco por cento) do 

salário mínimo. Prossegue dizendo que sua genitora tem despendido valor 

superior para sua mantença e, ainda, que o Requerido possui mais de uma 

fonte de renda e que este não tem outros filhos menores, posição que o 

coloca em uma confortável condição para que possa cooperar de forma 

mais significativa com a mantença da filha/Requerente. Esclarece que 

possui gastos com estudo e saúde, pois foi diagnosticada com espondilite 

anquilosante e escoliose (deformidade na coluna), circunstância que tem 

sobrecarregado sua manutenção e que tem sido sustentada pela 

genitora/assistente, a qual já não suporta mais tais encargos sozinha, pois 

possui outro filho menor que também depende dela. Diante disso, pede, 

liminarmente a concessão da tutela de urgência para que seja majorado o 

valor dos alimentos para 02 (dois) salários mínimos e, no mérito, sejam 

referidos valores mantidos. Requereu, ainda, os benefícios da gratuidade 

da justiça e, que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para 

que seja elaborado cálculo retroativo; referente aos valores de férias e 

decimo terceiro dos anos de 2016/2017/2018, nunca pagos a Requerente. 

Instruiu o pedido com os documentos de Id n. 20385273 ao 20394185. Sob 

Id n. 20529222, fora concedido o benefício da gratuidade da justiça a 

Requerente, indeferido o pedido de remessa dos autos à contadoria 

judicial para fins de elaborar cálculo retroativo de valores supostamente 

não pagos pelo Requerido, sob o fundamento, de que, tal pedido, só pode 

ser requerido por meio de ação própria a ser distribuída, por se tratar de 

rito diverso, fora deferido, em parte, o pedido de tutela antecipada de 

urgência majorando os alimentos para 1,5 (um salário mínimo e meio) e, 

designada audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. 

Em seguida, o Requerido apresentou contestação sob o Id n. 21622869, 

alegando em primeiro lugar, a inépcia da inicial, no mérito, teceu algumas 

considerações em relação a sua renda, e quanto aos seus gastos 

informou que possui outra filha, para quem paga o mesmo valor dos 

alimentos fixados inicialmente, que casou-se e, reside de aluguel. Ao final, 

requereu a improcedência da inicial. Juntou os documentos de Id n. 

21320616 ao 21320620 e do Id n. 21622882 ao 21624122. Aberta a 
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audiência, proposta a tentativa de conciliação, o Requerido apresentou 

proposta de acordo que não foi aceita pela Requerente. Em seguida, não 

havendo mais provas a serem produzidas, sustentando as partes serem 

apenas documentais, os debates orais foram convertidos em memorais. 

No ato, após prestar alguns esclarecimentos, a advogada do Requerido 

postulou pela revogação da liminar, sendo então, concedida a palavra a d. 

patrona da Requerente, que manifestou pela manutenção da liminar. Dando 

continuidade à audiência, depois de ouvir as considerações das partes, o 

valor dos alimentos foram reduzidos para a quantia de 60% (sessenta por 

cento) do salário mínimo, aproveitando, inclusive, a proposta de acordo 

sugerida pelo Requerido, sendo, em seguida, encerrada a instrução 

processual. Memoriais finais, apresentados pelas partes, Id n. 22163123 e 

22217918. Parecer ministerial acostado no Id n. 24399366, opinando pela 

manutenção dos valores fixados em audiência, no equivalente a 60% 

(sessenta por cento) do salário mínimo. Logo em seguida, adveio aos 

autos o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de 

instrumento manejado pela Requerente, Id n. 26332003. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatado o necessário. Decido. Antes de tudo, é 

necessário analisar, a preliminar de inépcia da inicial, levantada pelo 

Requerido em sede de contestação, Id n. 21622869-Pág. 1/2. Expõe o 

Requerido que a Requerente não juntou aos autos com a inicial os 

documentos que revelam a necessidade da majoração pretendida, e, por 

essa razão, a inicial é inepta ensejando a extinção do feito. Pois bem, 

considera-se inepta a petição inicial de acordo com o artigo 330, § 1º, do 

CPC, quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for 

indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Logo, por uma simples análise, verifico que ao 

ingressar com a presente ação a Requerente observou o contido no 

referido dispositivo legal, inclusive, a narração dos fatos veio 

acompanhada de documentos, Id n. 20385273 ao 20394185, que indicam 

as suas reais necessidades. De mais a mais, a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresentado for de tamanha 

gravidade que impossibilite a defesa do Requerido, ou a própria prestação 

jurisdicional, o que não ocorreu, tanto é que, o Requerido apresentou uma 

farta defesa dos pontos destacados pela Requerente, inclusive, rebateu 

os documentos. Por esses motivos, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

Superada a questão preliminar, passo a decidir, no mérito, uma vez que foi 

declarada encerrada a instrução processual, por não haverem mais 

provas a serem produzidas pelas partes, (Id n. 21773402). É importante 

observar que as decisões que fixam alimentos não são definitivas, em 

face do comando traçado no artigo 15 de Lei 5.478/68 c/c o artigo 28 de 

Lei 6.515/77, daí porque podem ser revistas, a qualquer tempo, diante da 

alteração da situação de fato das partes. Por essa razão é que na lição de 

Lourenço Mário Prunes, in "Ações de Alimentos", o Juiz, ao decidir a 

revisional, não renova o julgamento sobre os pressupostos básicos, mas 

tão-somente reexamina os dados econômicos, proferindo a sentença de 

conformidade com os fatos supervenientes (Ed. Sugestões Literárias, 2ª 

edição, 1978, p. 198). Noutro aspecto, está sedimentado nos tribunais o 

entendimento segundo o qual deve ser observado o binômio 

necessidade/possibilidade. O art. 1.699 do Código Civil quer que se guarde 

proporção entre as necessidades do reclamante de alimentos e os 

recursos da pessoa obrigada. Neste sentido: "A decisão judicial sobre 

alimentos não faz coisa julgada material, podendo ser revista em face da 

situação financeira dos interessados. Deve ser mantida, entretanto, a 

proporção entre as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa 

obrigada" (RT 528/228). Neste compasso, dispõe o artigo 1.695 do Código 

Civil, que devem os alimentos ser fixados de acordo com a necessidade 

do alimentando e as condições de quem está obrigado a prestá-los. Com 

relação a este dispositivo legal, a professora Maria Helena Diniz, em breve 

comentário, no Código Civil Anotado, pág. 325, diz: "Imprescindível será 

que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos entre as 

necessidades do alimentando e os recursos econômico-financeiros do 

alimentante, sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita, 

em caso concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será 

sempre ad necessitarem". No caso em questão, pretende a 

Requerente/alimentanda majorar o quantum dos alimentos fixados, ao 

argumento de que possui gastos com estudo e saúde, pois foi 

diagnosticada com espondilite anquilosante e escoliose (deformidade na 

coluna), circunstância que tem sobrecarregado sua manutenção e que 

tem sido sustentada pela genitora/assistente, a qual, já não suporta mais, 

tais encargos sozinha, pois possui outro filho menor que também depende 

dela. Por sua vez, o Requerido, sustenta estar impossibilitado de pagar os 

alimentos além dos já fixados, sob o argumento de que, possui outra filha, 

é casado, paga aluguel, afirmando que sua renda não comporta a 

majoração dos alimentos que se pretende. Da análise conjunta das provas 

documentais produzidas nos autos pelas partes, não obstante o 

alegado/sustentado na inicial, concluo que não é possível acolher o pedido 

da Requerente quanto à majoração/aumento dos alimentos nos limites 

pretendidos de 2 (dois) salários mínimos. Isso porque, embora 

compreensível às alegações descritas na inicial, não restou 

satisfatoriamente comprovada à capacidade do Requerido em pagar o 

montante pretendido, sendo que, os autos revelam que o Requerido cursa 

o ensino superior de farmácia, com desconto pelo FIES, custeia R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) de aluguel, trabalha como técnico de 

vendas em uma distribuidora de produtos hospitalares, cujo rendimento 

líquido revela que aufere mensalmente aproximadamente a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e que também presta alimentos para outra filha. 

Em casos semelhantes, a jurisprudência, tem se posicionado no seguinte 

sentido: “...A parte apelante não conseguiu comprovar que o apelado teve 

um implemento de renda tão grande que lhe possibilite o pagamento de 

uma pensão de 5 (cinco) salário mínimos. Sopesadas as peculiaridades de 

cada caso...(TJPA APL n. 00065015620128140301-Julgado em 

24/07/2018). Todavia, para decidir não se pode deixar de lado ou ignorar 

que a quantia fixada na ação de alimentos, de fato, não é capaz de suprir 

todas as necessidades da adolescente que ao longo do tempo veio 

aumentando, conforme comprovado. Diante de tudo isso, é necessário 

que se chegue a uma adequação para não onerar o 

Requerido/Alimentante até mesmo em sua subsistência e, de alguma 

maneira, possa auxiliar melhor a Requerente em suas necessidades 

básicas/essenciais, vejamos: “...Hipótese dos autos se mostra viável 

majorar o valor dos alimentos fixados pela sentença, em atenção as 

c o m p r o v a d a s  n e c e s s i d a d e s  d a 

alimentada...”(TJPB-00002887720148152001-Publicado em 17/11/2015. 

Com isso, se conclui que não basta à necessidade, é imperioso que o 

obrigado se encontre em condições financeiras de alcançar o sustento 

pretendido. No Caso dos autos, conforme afirmado pelo Requerido e pelos 

documentos acostados por ele, atualmente possui vínculo empregatício na 

empresa “Distribuidora Hospitalar Ltda”, sendo assim, nada mais justo que 

os alimentos sejam pagos em percentual da remuneração do Requerido e 

não com base no salário mínimo, vejamos: “...Agravante com vínculo 

empregatício. Verba alimentar que deve ser fixada com base no montante 

efetivamente percebido, que se traduz em critério mais justo e 

equânime...A verba alimentar deve sempre ser fixada mediante critérios 

objetivos que revelam a exata capacidade contributiva do alimentante, 

razão pela qual, tratando-se de obrigado que mantém inequívoco vínculo 

empregatício, o encargo deve ser definido com base no montante pago 

pelo empregador, e não através de percentual sobre o salário mínimo. Tal 

critério, além de ser mais justo e equânime, viabiliza a automática 

exasperação sempre que houver o reajuste dos vencimentos.” (TJSC-AI 

n. 40098581720188240000-Publicado em 25/10/2018. Não é outro o 

entendimento de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves ao pontuarem que 

“o critério mais seguro para concretizar a proporcionalidade, em cada 

caso, é, sem dúvida, a vinculação da pensão alimentícia aos rendimentos 

do devedor, garantindo, pois, o imediato reajuste dos valores, precavendo 

uma multiplicidade de ações futuras”. (Direito das Famílias. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 727). Com intuito de adequar melhor à 

realidade dos fatos vivenciados pelas partes, entendo que os alimentos 

devem ser pagos/majorados com base na remuneração do Requerido e, 

somente em caso de perda do vínculo empregatício a fixação deverá se 

dar com base em percentual do salário mínimo, por ser uma medida, que a 

meu ver, é mais justa, pois atende a proporcionalidade do caso. Pelo 

exposto, e o que mais dos autos consta, julgo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, o faço 

para acolher, em parte, o pedido da Requerente, majorando os alimentos 

para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do 

Requerido, inclusive sobre o 13º salário, com exclusão dos descontos 

obrigatórios (INSS e IRRF) e do desconto sobre o adicional de férias, valor 

este que entendo adequado para a situação dos autos, possibilitando a 

satisfação das necessidades mínimas da adolescente e o adimplemento 

por parte do Requerido. Se informado os dados bancários da Requerente, 

oficie-se para desconto a empresa onde o Requerido trabalha cujo 

endereço está indicado no Id n. 22163127-Pág. 4. Em caso de perda do 

vínculo empregatício, fixo, desde já, os alimentos em 60% (sessenta por 
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cento) do salário mínimo a serem pagos pelo Requerido em favor da 

filha/Requerente Érica Taques dos Santos. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para cada um, art. 85 § 2º do Código de Processo Civil, 

ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2º e 

3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida a Requerente, 

benefício este que estendo ao Requerido. Ciência ao representante do 

Ministério Público em exercício perante esta Vara Especializada de Família 

e Sucessões. Transitada em julgado, certifique-se, e após, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017550-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZE KELLY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIAN ASSUNCAO DUARTE (RÉU)

M. C. G. D. (RÉU)

A. A. D. (RÉU)

WANY CRISTINA ASSUNCAO DUARTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017550-21.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem Vistos, etc... 

Verifico que os Requeridos juntaram as declarações de Id n. 

20195185-Pág. 1/4, como testemunhas, todavia, por serem partes, não 

servem para a conclusão deste processo com prolação de sentença, pois 

é necessário que no termo conste que se dão por citados do inteiro teor 

desta ação, que reconhecem o pedido da Autora e não pretendem 

contestar. Sendo assim, intime-se a Requerente, na pessoa de sua 

advogada, para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir os autos com 

declarações com firma reconhecida dos Requeridos nos termos acima 

determinados, sob pena de extinção e arquivamento. Deve, ainda, no 

mesmo, prazo, instruir os autos com declarações com firma reconhecida 

de 02 (duas) testemunhas que confirmem a união entre a Autora e o 

falecido. Em seguida, conclusos para sentença ou novas deliberações, 

caso necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044463-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044463-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Anulatória de Paternidade e Registro Civil de Nascimento Vistos, etc... 

Antes de tudo, diante da juntada do novo documento (exame de DNA), Id 

n. 26001641-Pág. 1/10 que acompanha a manifestação de Id n. 26001021, 

(artigo 437, § 1º, do CPC), em observância do contraditório, artigos 7º, 9º 

e 10 do CPC, oportunize-se a manifestação da Requerida, na pessoa de 

seus advogados, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019605-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM OAB - MT26049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019605-42.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... Antes de qualquer decisão, considerando o 

alegado/pretendido pelo Requerente/Reconvindo especialmente quanto ao 

“indeferimento da gratuidade da justiça” a Requerida, como também, diante 

da juntada dos novos documentos que o acompanham, Id n. 25776031 ao 

25963260, (artigo 437, § 1º, do CPC), em observância do contraditório, 

artigos 7º, 9º e 10 do CPC, oportunize-se a manifestação da 

Requerida/Reconvinda, na pessoa de seus advogados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deve, ainda, no mesmo prazo acima, cumprir a 

determinação de Id n. 20240664, no tocante a entrega dos 

objetos/pertences pessoais do Requerente (roupas, calçados, perfumes, 

som, cd´s, remédios, equipamentos de saúde, dentre outros), sob pena de 

expedição de mandado de busca e apreensão. Após, volte-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023779-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. (RÉU)

L. R. (RÉU)

L. R. F. (RÉU)

L. R. (RÉU)

J. L. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023779-94.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post 

Mortem Vistos, etc... Observa-se dos autos que até o momento não se em 

notícia se a providência constante no Id n. 21901555, foi cumprida pela 

Requerente, sendo assim, intime-se a Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a juntada das 

declarações com reconhecimento de firma dos filhos/herdeiros do 

falecido, Laercio Romera, Lourival Romera, Luciano Romera Filho e 

Jhuliana Luz Romera, constando expressamente que se dão por citados 

da presente ação, reconhecem os pedidos da Autora e não pretendem 

contestar, podendo requerer o que mais entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Em 

seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037004-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. S. (EXEQUENTE)

P. S. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 140 de 3769



IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. D. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0037004-82.2011.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Compulsando os autos, 

observa-se que a exequente manifestou no Id 27324996, pelo 

prosseguimento da execução/cumprimento de sentença. Assim sendo, até 

por não haver sequer nenhuma justificativa em outro sentido, e, conforme 

inclusive já determinado no Id 23479230-Pág. 2, é de incumbência da 

exequente apresentar nos autos o cálculo/demonstrativo de débito 

atualizado, arts. 524, 526 e 798, I, “b”, do CPC. Neste sentido, aliás, a título 

de exemplo: “AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ -DEVER 

DO EXEQUENTE EM APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADOS - RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJMS – AGR23992, j. 15.04.2016) Assim sendo, intime-se a 

exequente para apresentar cálculo atualizado e discriminado, no prazo de 

dez dias, e, em seguida, voltem os autos conclusos. Intimem-se

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060739-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ADAUTON VENTURA SILVA (REQUERENTE)

DAILTON VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ONDINA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSUE VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

TELMA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

ALZIRA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAN VENTURA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BATISTA DA SILVA (INVENTARIADO)

FRANCISCO VENTURA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1060739-49.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, sem prejuízo 

de revogação, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

No mais, considerando o que consta dos autos até o momento, o 

inventário/sobrepartilha pode ser processado pelo rito de arrolamento 

simplificado, mediante as retificações pertinentes, ressalvada a conversão 

para arrolamento sumário ou ordinário. Nomeio inventariante o Requerente 

JOSUE VENTURA DA SILVA, sendo dispensável compromisso, art. 664 do 

CPC. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstam a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Outrossim, 

antes de qualquer outra decisão, em face do noticiado e postulado na 

inicial, primeiramente, necessário que o inventariante, no prazo de 

15(quinze) dias, complemente a inicial em relação ao valor do(s) 

bem(ns)/patrimônio, e, ainda, apresentar, ratificar ou retificar plano de 

partilha, com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou eventual pedido de 

adjudicação, em observância inclusive do art. 1829 do Código Civil, no que 

ainda for pertinente. Apresentado, ratificado ou retificado, conforme 

determinado, o plano de partilha ou pedido de adjudicação, cite(m)-se, o(s) 

herdeiro(s), que não estiverem representado(s) pelos mesmos advogados 

do inventariante, se for o caso, e, por edital, eventuais 

interessados-ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

cumpridas as determinações supra, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1049968-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. O. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. O. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1049968-12.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento simplificado, em face do óbito do de 

cujus Lourival Rodrigues de Oliveira, Id 25706022, tendo como 

inventariante nomeado a Requerente Marco Vinicius Ferreira Oliveira, Id 

25723684-Pág. 1, objetivando a homologação do formal de partilha 

apresentado nos autos e ratificado no Id 25985328. A inicial foi instruída 

com documentos, e, posterior comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, Id 25985331. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento 

simplificado, não havendo divergência entre os herdeiros, no que diz 

respeito à partilha dos bens/patrimônio. Dito isso, necessário, ressaltar, 

ainda, diante do pretendido em relação ao bem imóvel descrito no Id 

25706022-Pág.3, item 9, é possível a inclusão na partilha de direito 

relacionado à posse. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. 

IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. 

PRELIMINAR. Cabimento do agravo. MÉRITO. Os direitos de posse sobre 

bens imóveis têm conteúdo e expressão econômicos e podem ser 

partilhados em ação de inventário. Inteligência dos artigos 620, inciso IV, 

alínea "g" do CPC/15 e 1.206 do Código Civil. Precedentes. Portanto, 

cabível o pedido de sobrepartilha dos direitos e ações de imóvel que é 

objeto de ação de usucapião. DERAM PROVIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento, Nº 70070345418, TJRS, Julgado em 13.10.2016) Consigno, 

entretanto, eventual formalização de registro de direito de imóvel, 

proveniente de posse deverá ser pela via judicial e/ou administrativa 

adequada, pois, o que se transfere/formaliza, nesta oportunidade, é 

apenas o direito relacionado à sucessão em relação à posse anterior do 

de cujus, em substituição. Assim sendo, é possível a imediata conclusão 

do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 
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Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo, por sentença, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o plano de partilha ratificado no Id 25985328, 

salvo erro, omissão e eventual interesse de terceiro. No mais, 

considerando que foi confirmado o valor dos bens/patrimônio partilhado, 

R$ 177.081,68 (cento e setenta e sete mil oitenta e um reais sessenta e 

oito centavos), revogo a justiça gratuita, Id 25723684-Pág. 1, tendo em 

vista inclusive a responsabilidade do espólio pelo pagamento das 

custas/taxas. Neste sentido, aliás: “...A composição patrimonial do espólio 

se sobrepõe à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não 

havendo justificativa para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - 

AI, 51637/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 

31/07/2013). Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o 

pagamento das custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, 

certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a 

observância de que é requisito para eventual registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Custas nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1045181-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1045181-37.2019.8.11.0041 – Guarda Compartilhada c/c Regulamentação 

de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Finalidade: 

Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 17 de dezembro de 2019, às 14:00 

horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza 

Requerente: - Aniel Moraes da Silva, RG: 1668352-8 SSP/MT, CPF: 

035.977.661-29 Defensor Público: - José Naaman Khouri Requerida: - 

Karolaine Jorge, RG: 2908601-9 SESP/MT, CPF: 055.086.031-23 Advogada 

para o ato: - Galiana Campos Castro Rondon, OAB/MT 8858/O Ocorrência: 

Aberta a audiência, presentes as partes e seus patronos. A patrona da 

Requerida pugnou pelo prazo legal para juntada de procuração para 

acompanhamento neste ato. Depois de esta conciliadora ter esclarecido 

as partes sobre a necessidade de se fazer um acordo neste ato, proposta 

a tentativa de conciliação, esta não logrou êxito. Contudo, as partes 

fizeram um acordo provisório quanto à visitação/convivência, buscando a 

menor às 09:00 horas do dia 23/12/2019 e devolvendo-a às 18:00 horas 

26/01/2020, diretamente na residência do genitor com endereço: Avenida 

F, nº. 16, Bairro Parque Residencial Coxipó, em Cuiabá/MT, CEP: 

78.090-320. Os patronos das partes convencionaram que o prazo da 

contestação fluirá a partir de 03/02/2020. Deste modo, encaminho os 

autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 14:28 

horas) deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Acolho os pedidos requeridos pelas partes. Aguarde-se o prazo legal 

para juntada de procuração para acompanhamento neste ato pela patrona 

da Requerida. Aguarde-se o prazo de contestação, no modo 

convencionado pelas partes, o qual fluirá a partir de 03/02/2020. Nada 

mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste 

termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu 

____________ Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0008587-95.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917-O (ADVOGADO(A))

VANESSA MENDES DE MORAES OAB - MT9306-O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO OAB - MT6920-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCY MARIA DA CUNHA (REQUERIDO)

ELEUZAIR APARECIDA GONCALINA CUNHA NEVES (REQUERIDO)

ROSA GONCALINA DA CUNHA (REQUERIDO)

MARIA SALOME CALDAS DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0008587-95.2006.8.11.0041. Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado no Id 

25671806, primeiramente, para melhor compreensão, intime-se a 

inventariante a fim de que esclareça, no prazo de dez dias, se houve 

recusa de registro ou se foi registrado formal de partilha expedido nestes 

autos, em relação ao imóvel mencionado no Id 25671806-Pág. 2, e, em 

seguida, voltem conclusos para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005540-45.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA QUEIROZ DE CASTRO (REQUERENTE)

IDILEUZA BENEDITA QUEIROZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PAULO TEODORO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0005540-45.2008.8.11.0041 Ação: 

Inventário. Vistos, etc... Analisando os autos observa-se no Id 25670215 - 

Pág. 1, determinado por este Juízo o seguinte: “Reportando-me à sentença 

prolatada às fls. 255/256, ao decidido às fls. 398 e à manifestação 

ministerial de fls. 331, defiro os pedidos de fls. 416/417, em observância 

da sentença/partilha, e desde que confirmado o pagamento das 

custas/despesas processuais.” “Após, intimem-se ainda as partes 

interessadas (inventariante-herdeiros e credor/habilitado, fls. 388), e, se 

nada mais postulado em cinco dias ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Às providências expedindo-se o necessário alvará, formal de partilha e/ou 

certidão de pagamento, carta de adjudicação.” Assim sendo, se cumprida 

na íntegra a referida determinação, e, se nada mais postulado pelas 

partes, proceda-se o arquivamento, conforme já determinado, com as 

cautelas de estilo. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003734-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

JESSIANE MARQUES PARACATU OAB - MT12177-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0003734-62.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando os 

valores penhorados, Id n. 23774728 e, vinculados, Id n. 23774729, 

intime-se o Executado, na pessoa de sua advogada, para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos. 

Sequencialmente, dê-se vista dos autos a parte Exequente, para requerer 

o que entender de direito, inclusive, apresentar demonstrativo de débito 

atualizado, se for o caso e, em seguida, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1042358-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. D. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZIMEIRE NOGUEIRA DE CARVALHO OAB - 007.004.921-19 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1042358-90.2019.8.11.0041 – Negatória de Paternidade c/c Modificação 

no Registro Civil de Nascimento Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário 

- Cuiabá, 18 de dezembro de 2019, às 16:00 horas P r e s e n t e s 

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerente: - Aldenir Brito 

Mascarenhas, RG: 2406093-3 SEJUSP/MT, CPF: 551.601.231-72 Defensor 

Público: - José Naaman Khouri Requerida: - Bárbara Vitória de Carvalho 

Mascarenhas, representada por Rozimeire Nogueira de Carvalho, RG: 

1028377-3 SESP/MT, CPF: 007.004.921-19 Advogada: - Marcela Florência 

da Silva, OAB/MT 22054/O Ocorrência: Aberta a audiência, tentada a 

conciliação entre as partes, esta resultou parcialmente exitosa, 

estabelecendo que as mesmas farão exame de DNA cujos custos serão 

arcados pelo Autor, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais), a ser pago no dia da realização da coleta do material. Foi então 

designado como perito judicial o Dr. Roni Zanenga, do Laboratório Carlos 

Chagas, localizado na Rua Buenos Aires, nº 458, Bairro Jardim das 

Américas, nesta cidade, designando a data de 06/01/2020, às 15:30 

horas, para comparecimento das partes, munidas de documentos 

pessoais, para a coleta do material. Convencionam ainda que o resultado 

do exame de DNA será suficiente para procedência ou não da ação. 

Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. 

(audiência encerrada às 16:21 horas) deliberações Foi então proferido o 

seguinte Despacho: Vistos, etc… O resultado do exame de DNA, se 

positivo, será suficiente para improcedência da ação. Em caso negativo, 

será aberto prazo de 15 (quinze) dias para contestação/manifestação ao 

douto patrono do Requerido. Em seguida, dê-se vistas ao representante 

do Ministério Público. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ____________ Zamaris Patrícia Dias de Souza, 

que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041836-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEYKSON RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1041836-63.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio c/c guarda e antecipação de tutela. Vistos, etc... Em que pese o 

informado e pretendido pela Requerida no Id n. 27479460, primeiramente, 

antes de qualquer decisão, em observância do contraditório, artigos 7º, 9º 

e 10 do CPC., oportunize-se a manifestação do Requerente, através de 

seu d. patrono, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

determinação acima, intime-se o Autor para que cumpra a decisão 

proferida nestes autos, cientificando-o, que nos dias de 

convivência/visitação da genitora/Requerida, as crianças devem ser a ela 

entregues, sob pena de multa e/ou busca e apreensão. Sem prejuízo do 

acima determinado, cumpra-se com urgência o determinado no Id n. 

27358484 e proceda-se a realização de um estudo social, envolvendo as 

partes, os menores e vizinhos, se possível, para fins de que seja 

verificado, in loco toda situação noticiada nos autos. Juntada a 

contestação, oportunize-se a manifestação do Requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias. Juntado o relatório de estudo social, manifestem-se as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, ouça o Ministério Público. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060835-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1060835-64.2019.8.11.0041 Ação: 

Dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos, 

regulamentação de guarda e visitas. Vistos, etc... Intime-se o Requerente, 

através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir 

os autos com a certidão de nascimento da menor/filha, bem como com a 

cópia da certidão de nascimento ou casamento (do Requerente), esta 

última devidamente averbada, se for o caso, sob pena de indeferimento. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0035532-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

LUIZ RODRIGUES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

ERLICE XAVIER MARTINS DA GUIA (EXEQUENTE)

ABILIO ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA (EXEQUENTE)

ANANIAS ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

LUCENIR MARIA DA SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

CARLOS LEONIDAS ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

ESTELITA ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA OAB - MT15946-O (ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOVENITA ALVES DA GUIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0035532-41.2014.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de tudo, informe/esclareça a Secretaria 

judicial, o motivo deste processo, ao que consta dos autos, s.m.j., ter 

ficado paralisado desde o ano de 2015, Id 25670778-Pág. 1, e, somente 

conclusos depois de terem sido digitalizados, Id 25670756-Pág. 1. No mais, 

considerando o lapso temporal transcorrido, por prudência, intime-se 

inventariante para manifestar interesse no prazo de cinco dias, inclusive 
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pessoalmente, se necessário, e, em caso positivo, fica desde já 

determinado o prosseguimento do processo, em observância do postulado 

no Id 25670778-Pág. 5, “B” e/ou do que mais for postulado/ratificado pela 

inventariante quanto ao andamento deste feito, citação/intimação e/ou 

termo de inventariante. Às providências, com urgência. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001443-36.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIE MIRANDA GOMES MONTEIRO (AUTOR(A))

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (AUTOR(A))

ALBERTO MIRANDA GOMES MONTEIRO (AUTOR(A))

MARIO MIRANDA GOMES MONTEIRO (AUTOR(A))

NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO NOVIS GOMES MONTEIRO (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0001443-36.2007.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Analisando os autos verifica-se às no Id 

24072807, determinado por este Juízo o seguinte: “No mais, considerando 

o noticiado no Id 24507868-Pág. 1, intime-se a inventariante para que 

manifeste interesse no processo, no prazo de quinze dias, 

requerendo/providenciando o que mais necessário, inclusive 

apresentando, ratificando ou retificando plano de partilha, com a indicação 

ou confirmação de bens, valores e quota parte de cada herdeiro ou pedido 

de adjudicação, nos termos da lei.” Assim sendo, não obstante o pedido 

de homologação do plano de partilha, Id 26403333, primeiramente, 

intime-se a inventariante para que cumpra na íntegra o determinado no Id 

24072807, indicação expressa dos valores de todos os bens, no prazo de 

quinze dias. Após, atentando-se ainda para o que consta no Id 

26117442-Pág. 3, “baixa da penhora”, voltem os autos conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1044064-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIR FERNANDES BOAVENTURA (INVENTARIANTE)

LAURO CEZAR ALVES FERREIRA DE FARIA (INVENTARIANTE)

ALUIZIO FERNANDES BOAVENTURA JUNIOR (INVENTARIANTE)

ALAIR SCHMITZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PATRICIA ALVES FERREIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044064-11.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, diante do pretendido no Id 

26729724-Pág. 7, cumpre observar, a princípio, é de incumbência direta da 

própria inventariante a obtenção de informações relacionadas aos 

bens/patrimônio do espólio, sob pena inclusive de esvaziar a 

função/encargo de administradora e auxiliar do Juízo, ressalvada, 

entretanto, somente a efetiva demonstração de diligência e recusa 

injustificada pela via administrativa, ou seja, eventual obstáculo 

insuperável, razão pela qual indefiro o referido pedido de Id 

26729724-Pág. 7. Neste sentido, aliás: “INVENTÁRIO. PEDIDO DE 

INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS... 

Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na medida do interesse 

que tiverem, a busca de informações sobre a existência ou não de bens 

que o de cujus tenha deixado. 3. A expedição de ofícios a órgãos públicos 

é providência excepcional, somente admissível se comprovada a sua 

absoluta necessidade, e isto depois de os interessados não terem logrado 

êxito nas suas tentativas de buscarem informações sobre os bens do 

falecido. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70064774714, Sétima 

Câmara Cível, TJRS, Julgado em 27/05/2015) Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, realizar as demais diligências necessárias ao prosseguimento e 

conclusão deste processo, requerendo o que mais de direito, 

oportunamente, no prazo acima fixado. Após, voltem os autos conclusos 

para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022453-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. (AUTOR(A))

H. S. N. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0022453-24.2016.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, ajuizada por 

Leandro Luiz Gelain e Helen Suzan Nascimento Cerqueira, ambos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 

23433427. Instruiu a inicial com documentos. Sob o Id n. 23445400, fora 

indeferida a gratuidade da justiça. Logo em seguida, os Requerentes 

postularam pela reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

gratuidade da justiça, Id n. 23445401. Decisão acostada no Id n. 

23445461, indeferindo o pedido de reconsideração e, consequentemente, 

concedendo-lhes novo prazo para recolhimento das custas/taxas 

judiciais. Intimados, na pessoa de seu advogado através do DJE, para 

providenciar o recolhimento das custas/taxas judiciais quedaram inertes, 

conforme certificado no Id n. 27611586. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Conforme relatado, embora os 

Requerentes tenham sido intimados, através de seu advogado pelo DJE 

para proceder ao recolhimento das custas/taxas judiciais, preferiram não 

fazê-lo. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

indefiro a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, I, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1059625-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSI APARECIDA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

BERENICE APARECIDA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

JUREMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1059625-75.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Diante do documento juntado aos autos, Id n. 

27592493, intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, retificarem o valor da causa o qual deve 

corresponder ao valor econômico buscado através da ação, que, no 

caso, deve ser o valor a ser levantado, Id n. 27592493. Neste sentido, 

aliás: “o valor da causa deve corresponder à pretensão da parte autora, 
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ou seja, ao proveito final buscado com a demanda. Correção que pode se 

dar de ofício.” (TJRS – RAI n. 70054389911, j. em 23/05/2013). No mais, 

observa-se que os Requerentes pleitearam a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária, Id n. 27378078, Pág. 2. Dito isso, constata-se que 

resta demonstrado que os Requerentes não preenchem os requisitos para 

serem beneficiários de tal benefício, isso porque terão em seu favor a 

expedição de alvará para levantamento de valores em nome do falecido, Id 

n. 27592493, podendo, portanto, suportarem as despesas deste pedido, 

pois não se trata de ação litigiosa e sim de jurisdição voluntária e com 

certeza, o pagamento das despesas não afetará seus sustentos, pelo 

que, sob pena, inclusive, de inviabilizar tal instituto que deve ser 

reservado para aquelas situações de real e efetiva necessidade, indefiro 

o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Neste sentido, 

vejamos o que se extrai da jurisprudência: “Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada”.

(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Dessa forma, determino 

a intimação dos Requerentes, através de seu d. patrono, para, no prazo 

acima assinalado, 15 (quinze) dias, fazerem prova no sentido de que não 

podem prover os custos deste processo sem comprometer seus 

sustentos e de suas famílias ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas judiciárias, sob pena de cancelamento 

da distribuição, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1028772-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAB MAGALHAES COUTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MAGALHAES COUTO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ELEM MAGALHAES COUTO (HERDEIRO)

ELIAB MAGALHAES COUTO (HERDEIRO)

ELEONAI MAGALHAES COUTO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELIAS MAGALHAES COUTO DA COSTA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028772-83.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... A inventariante manifestou no Id 22573175-Pág. 

2, qualificando os demais herdeiros, e, a necessidade de vende o imóvel 

inventariado para fins de partilha, indicando o valor de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais). Assim sendo, a fim de dar 

prosseguimento e conclusão a este processo, cumpra-se na íntegra o já 

determinado por este Juízo no Id 21396184-Pág. 2, mormente para fins de 

cientificação dos demais herdeiros, Id 22573171-Pág. 2, último parágrafo, 

nos seguintes termos: “Apresentado, ratificado ou retificado, conforme 

determinado, o plano de partilha ou pedido de adjudicação, cite(m)-se, o(s) 

herdeiro(s), que não estiverem representado(s) pelos mesmos advogados 

da inventariante, se for o caso, e, por edital, eventuais 

interessados/ausentes , nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

ressalvado eventual comparecimento espontâneo nos autos, conforme já 

consignado acima.” Às providências, após, voltem os autos imediatamente 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010513-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. M. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. M. R. (HERDEIRO)

E. R. M. (HERDEIRO)

JOAO MANOEL REIS FILHO OAB - MT6714/B (ADVOGADO(A))

AUDREY CAVALCANTE SALDANHA OAB - MT4946/O (ADVOGADO(A))

R. R. M. (HERDEIRO)

M. M. R. J. (HERDEIRO)

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

J. M. R. F. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. M. R. F. (HERDEIRO)

R. M. R. A. (HERDEIRO)

R. R. M. T. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010513-40.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

convertido para o rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de 

cujus Carmélia Francisca Mello Reis, Id 18637292, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Marcemila Mello Reis Penner, Id 

18640230, objetivando a homologação do plano de partilha amigável 

apresentado nos autos, Id 27649861. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários ao seu recebimento e processamento. É a 

síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário convertido, 

nesta oportunidade, para o rito de arrolamento sumário, art. 659 do Código 

de Processo Civil, por não haver interesse de incapaz e muito menos 

divergência diante da composição amigável, formalizada através do plano 

de partilha juntado aos autos no Id 27649861. Assim, é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável apresentado no Id 27649861, 

aos fins de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. No 

mais, diante do que informado no Id 27649861-Pág. 4, retifico o valor da 

causa para importância de R$ 1.239.408,54 (um milhão, duzentos e trinta e 
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nove mil, quatrocentos e oito reais cinquenta e quatro centavos), e, 

consequentemente, deverá haver o pagamento das custas/taxas, uma 

vez que, revogo a justiça gratuita, Id 18640230 - Pág. 1. Neste sentido, 

aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. São de 

ordem pública as regras que dispõem sobre o valor da causa (...) 

portanto, o valor da causa pode ser alterado ex officio pelo juiz. (...) (TJRS 

– RAI n. 70034557082, julgado em 05.03.2010). E mais: “...A composição 

patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de hipossuficiência das 

Recorrentes, não havendo justificativa para a concessão da gratuidade de 

justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Julgamento 31/07/2013). Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que 

comprovado o pagamento das custas/taxas, e, a inexistência de registro 

de testamento em nome da de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do 

CNJ, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, 

carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito 

para registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Observo, entretanto, 

se necessário, fica desde já autorizado somente o levantamento de valor 

suficiente para o pagamento das custas/taxas, independente do trânsito 

em julgado. Procedam-se as retificações e anotações necessárias, quanto 

à conversão para arrolamento sumário e valor retificado da causa, com a 

revogação da justiça gratuita. Atendidas as determinações supra, 

cientifique a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas 

de estilo, anotações e baixas. Custas nos termos da lei. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1061288-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA COUTINHO REIS OAB - MT27137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1061288-59.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que 

de acordo o Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se tratando 

de título executivo judicial, a execução deverá ser processada como 

cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), procedam-se as retificações e 

anotações necessárias. Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento ao noticiado e 

pretendido na petição inicial, intime-se o Exequente, através de suas d. 

patronas, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, 

adequando o pedido, uma vez que este requer que o Executado efetue o 

pagamento da dívida desde 08/05/2017 até 27/11/2019, Id n. 27663043, 

pág. 2/3, e tal cobrança não poderá ser pelo rito coercitivo, mas sim 

expropriatório, uma vez que não se observa mais presente o caráter de 

urgência/subsistência que possui os alimentos. Todavia, para o Exequente 

prosseguir com a presente ação sob o rito coercitivo, deve o mesmo 

apresentar demonstrativo de débito atualizado referente às 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento/distribuição deste cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 528, § 7º, do CPC e, ainda, proceder a 

retificação do valor da causa. Ressalto, também, que devem ser anexados 

aos autos documentos que comprovem os gastos referente a 50% 

(cinquenta por cento) dos valores com despesas médicas e material 

escolar, para fins de constatação da atualidade/liquidez do débito. No 

entanto, se pretender o Exequente prosseguir pelo rito expropriatório, 

deve, no mesmo prazo, adequar o pedido, procedendo, também, com a 

juntada dos documentos acima solicitados. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1061301-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO OAB - 399.395.938-80 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1061301-58.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que 

de acordo o Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se tratando 

de título executivo judicial, a execução deverá ser processada como 

cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), proceda-se a Secretaria Judicial 

as retificações e anotações necessárias. Intimem-se os d. patronos, 

subscritores da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruírem o pedido com cópia da sentença que fixou os alimentos a qual 

pretende seja executada, cópia da certidão de nascimento da 

menor/Exequente e, ainda, com a cópia da certidão de óbito do falecido, 

sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005092-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. L. D. S. (AUTOR(A))

J. A. M. S. (AUTOR(A))

S. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0005092-57.2017.8.11.0041 Ação: 

Guarda Compartilhada com Pedido Liminar Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Guarda Compartilhada com Pedido Liminar oriundo da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher desta Capital, 

movido por H. A. S. C., representada por sua genitora e Requerente Joana 

Amábile Moro Silva, e os avós maternos Sonia Amábile Moro e João Carlos 

Lopes da Silva, também Requerentes, todos qualificados na inicial, 

requerendo o deferimento da guarda compartilhada da menor aos avós 

maternos, sob a alegação, em síntese que assumiram juntamente com a 

mãe Joana, a guarda, o sustento e a responsabilidade pela menor Helena, 

desde o nascimento. Prosseguem dizendo que Joana/genitora da menor, 

está desempregada, se preparando para concurso público, e em razão 

disso, vive viajando para outras cidades, e são sempre os avós que ficam 

responsáveis pela menor. Relatam que a menor tem problemas de saúde 

(traço faucêmico), necessitando de acompanhamento médico mensal, 

sendo necessário um representante legal em caso de emergência. 

Esclarecem que Helena/menor não tem qualquer vínculo com seu genitor, e 

que este não mantém contato com a filha a mais de 02 (dois) anos. AO 

final, postularam pela procedência dos pedidos inicias. O pedido liminar foi 

indeferido, e, na sequência, determinado que os Requerentes 

emendassem a inicial a fim de indicar o polo passivo da ação, Id n. 

23474771. Da referida decisão liminar, os Requerentes interpuseram 

Embargos de Declaração, Id n. 23474847, que foram conhecidos, porém 

rejeitados, Id n. 23474851. Após ser declarada a incompetência daquele 

Juízo, Id n. 23474861, o processo foi distribuído livremente perante uma 

das Varas de Família e Sucessões. O processo foi recepcionado perante 

este Juízo da 4º Vara de Família e Sucessões desta Capital, que ao 

analisá-lo, verificou que o pai da menor não foi incluído, no polo passivo, 
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determinando então, a regularização pelos Requerentes, bem como seja 

realizado estudo social do caso, Id n. 23474876. Logo em seguida, adveio 

relatório de estudo social, Id n. 23474878 e 23474879. O genitor da menor, 

Edson Coimbra de Carvalho, foi incluído no polo passivo, Id n. 23474882. 

Citado/intimado, o Requerido apresentou contestação/reconvenção, Id n. 

23475018, onde suscitou preliminarmente, à impugnação à justiça gratuita 

e ao valor da causa. No mérito, teceu algumas considerações em relação 

a sua convivência com a sua filha Helena, requerendo sejam, os 

Requerentes condenados em litigância de má-fé; pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais; e, que seja julgada procedente a 

reconvenção, a fim de lhe ser deferida a guarda compartilhada da menor, 

com o direito de convivência/visita livre ao Requerido. Posteriormente, o 

pedido liminar foi reanalisado por este Juízo, deferindo-se em favor dos 

Requerentes (genitora e avós maternos) e do Requerido (genitor) 

provisoriamente a guarda compartilhada da menor H.A.S.C., com 

residência fixa na casa dos avós maternos/Requerentes, com direito de 

visita/convivência livre do genitor, Id n.23475026. Intimados, os 

Requerente rebateram a preliminar levantada pelo Requerido (justiça 

gratuita e valor da causa); requereram seja julgada extinta à reconvenção 

sem resolução de mérito, e se ultrapassada, seja julgada improcedente 

juntamente com a contestação, Id n.23475028. A impugnação à justiça 

gratuita e a impugnação do valor da causa foram rejeitadas, Id n. 

23475029. O Requerido, depois de ser intimado, para manifestar acerca 

da preliminar de extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, 

inclusive por ilegitimidade passiva, rechaçou tal preliminar, requerendo 

seja a contestação e reconvenção recebida em todos os seus termos, Id 

n. 23475045. O processo foi saneado no Id n. 23475046, e a pretensão 

reconvencional do Requerido foi recebida como pedido contraposto, e, por 

não haver preliminares capazes de extinguir o processo sem resolução do 

mérito fora postergado a análise do pedido de litigância de má-fé quando 

do julgamento, prolação de sentença; e, em seguida, fixado o ponto 

controvertido, qual seja, relativo a questões referentes à guarda 

compartilhada e direito de convivência em relação à menor, com a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Realizada a audiência, 

Id n. 23475052, não houve êxito na tentativa de conciliação. Em seguida, 

dando continuidade, à audiência, fora colhido o depoimento pessoal do 

Requerido e dos Requerentes Joana Amábile Moro Silva e João Carlos 

Lopes da Silva e dispensada a oitiva das testemunhas pelos d. patronos 

das partes, sendo os debates orais convertidos em memoriais. Advieram 

aos autos os memoriais finais apresentados pelas partes no Id n. 

23475054 e 23475055. Parecer ministerial costado no Id n. 23475057, 

opinando pelo acolhimento parcial dos pedidos formulados na inicial e na 

reconvenção, a fim de que a guarda compartilhada seja concedida aos 

genitores e avós maternos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. De início necessário observar que, já saneado o processo, 

inexistem questões preliminares a serem apreciadas nesta oportunidade, 

por este Juízo. Assim sendo, encerrada a instrução processual e 

oportunizado às partes a ampla defesa e o contraditório, passo a proferir 

decisão no mérito. A guarda, como é cediço, ela obriga à prestação de 

assistência material, moral e educacional, conferindo ao seu detentor o 

direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais, conforme art. 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Da dicção do Art. 28, § 2º do ECA, 

extrai-se que “na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de 

parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou 

minorar as consequências decorrentes da medida”. Também é sabido que 

a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 

excepcionalmente, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, 

na forma do disposto no art. 33, § 2º do ECA. No trato da questão ora 

enfocada, tem sido esta a orientação da jurisprudência: “(...) Nas ações 

que versam sobre a guarda de menores, o interesse maior a ser 

preservado e que deve nortear a decisão do Juiz é o bem-estar dos 

infantes, não apenas o econômico, mas também o psicossocial, ou seja, 

aquele que melhor contempla sua necessidade de viver em ambiente 

harmonioso, sentindo-se amado e respeitado. (...)”. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0115.06.009848-6/001, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2009, publicação da súmula em 

20/11/2009). Dito isso, verifico que o estudo social designado ao caso, 

assim concluiu, Id n. 23474879-Pág. 2: “...que ambos os requerente Sr.ª 

Sonia e Sr. João avos maternos da Helena, vem exercendo a guarda 

compartilhada da infante em tela desde a tenra idade, e foram eles os 

avos quem deram suporte, apoio e que dedicam aos cuidados para com a 

neta principalmente no que tange a saúde, alimentação e outros, Visto que 

foi e continua sendo eles quem se dedicam em tempo integral aos 

cuidados da neta. Além do mais, caso a criança necessite de alguma 

emergência para atendimento hospitalar, ou mesmo para viajar, em todos 

os momentos enquanto esta for criança e menor de idade, precisa do 

amparo legal para qualquer eventualidade que venha ocorrer com ela, 

precisa de alguém autorizado judicialmente para responder pela Sr.ª 

Joana, mãe biológica da menina Helena...”. Apesar do Requerido, em um 

primeiro momento, ter divergido/discordado dos pedidos iniciais, consignou 

em audiência, Id n. 23475052, que não se opõe a guarda compartilhada da 

menor, desde que também lhe seja concedida. Acrescentou, ainda, em 

audiência, que: “... não tem o que se queixar dos avós e tem ciência de 

que são os avós que pagam as maiores despesas da menor...”. Deixo 

registrado, inclusive, que diante do argumentado pelo Requerido, até 

mesmo, em sede de memorias, Id n. 23475055-Pág. 3, que a guarda 

postulada pelos Requerentes não tem “cunho tão somente previdenciário”, 

pois é inquestionável, no presente feito que referida guarda precisa ser 

regulamentada já que os pais da criança residem em outra 

cidade/localidade e a criança mora de fato com os avós paternos, 

situação que não foi negada pelo Requerido. Feita essa consideração, os 

Requerentes registraram também em sede de memoriais, Id n. 

23475054-Pág. 5, que “...não se opõem a continuidade da guarda também 

ao genitor e das visitas livres. Como foi dito, a intenção é estender o leque 

de proteção à menor Helena e não diminuir...” Da leitura dos autos, é 

perfeitamente cabível a pretensão de guarda compartilhada da menor 

entre as partes, mesmo porque, não se mostra prejudicial à criança, 

estando todos aptos a exercer o poder familiar, e, ao que tudo indica, será 

bem acolhida, já que exprime a real intenção dos envolvidos. A 

jurisprudência, em casos semelhantes, tem privilegiado esse tipo de 

modalidade de guarda, vejamos: “... guarda compartilhada entre avós e 

pai. Possibilidade. Aplicação dos artigos 33 do ECA, 1583 e 1584, § 5º do 

CC/02. Pluralização das responsabilidades. Melhor interesse da criança...” 

(TJRJ-APL 000261580200068190055, publicado em 30/03/2015). Além 

disso, considerando que a criança está adaptada ao lar dos avós 

maternos, inclusive, com eles reside, desde tenra idade; considerando a 

necessidade de regularizar a situação já vivenciada; considerando o 

melhor interesse da criança que é o bem jurídico mais relevante; e a 

ausência de objeção pelos pais é evidente que a residência da menor H. 

A. S. C. deve ser mantida com os avós maternos, que vem dispensando 

todo carinho, amor e cuidado necessário. Por fim, no que pertine a 

questão suscitada pelo Requerido em sede de contestação (litigância de 

má-fé), Id n. 23474888, necessário assinalar, neste caso específico que 

não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, diante do 

resultado desta ação, e até mesmo, por não vislumbrar, neste caso, a 

configuração das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. 

Neste sentido, aliás: “... Deve ser afastada a multa por litigância de má-fé 

imposta ao autor-apelante na sentença, pois não caracterizado o dolo 

processual, ou seja, intenção deliberada de proceder de modo temerário, 

de acordo com o artigo 80, V, do CPC...” (Apelação Cível Nº 70075847145, 

Quinta Câmara Cível, TJRS, julgado em 18/12/2017). Pelo exposto e mais 

que dos autos constam, em consonância com o estudo social, Id n. 

23474879 e o parecer ministerial, Id n. 23475057, julgo este processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e o faço, para acolher parcialmente os pedidos formulados 

na ação e no pedido contraposto, e, de consequência, fixo a guarda 

compartilhada da menor H.A.S.C., em favor dos Requerentes (genitora e 

avós paternos) e do Requerido (genitor), sendo a residência da criança a 

casa dos avós maternos. Diante do acima decidido, por não existir nada 

que desabone a conduta dos genitores da criança e, até mesmo, por 

ausência de pretensão resistida, asseguro aos genitores da criança o 

direito de visita/convivência com a filha de maneira livre, avisando com 

antecedência. Considerando a sucumbência recíproca, maior a do 

Requerido, condeno as partes no pagamento das custas e despesas 

processuais. Os Requerentes na proporção de 40% (quarenta por cento) 

e o Requerido no percentual de 60% (sessenta por cento), bem como nos 

honorários advocatícios a serem pagos pelos respectivos litigantes. Ao 

advogado dos Requerentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 

aos advogados do Requerido no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, ficando, 

todavia, suspensa a exigibilidade em razão dos Requerentes serem 

beneficiários da gratuidade da justiça, beneficio que estendo ao 

Requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 
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Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028775-02.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. P. (EXEQUENTE)

J. R. P. R. D. C. (EXEQUENTE)

M. E. P. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALESCA PRATTI OAB - MT13943-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0028775-02.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GRAZIELA PEREIRA PINHEIRO Endereço: R. PROF 

VITORINO MIRANDA, N 40, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-080 

Nome: JOÃO ROBERTO PINHEIRO RIBAS DE CASTRO Endereço: 

desconhecido Nome: MARIA EDUARDA PINHEIRO RIBAS DE CASTRO 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: THIAGO RIBAS DE CASTRO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

ciência de que o processo ficará aguardando cumprimento de carta 

precatória, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0047468-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

G. M. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

GELSA MEIRE DOS SANTOS LIMA OAB - 603.909.301-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8862-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0047468-29.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GABRIEL NETO DOS SANTOS SILVA Endereço: 

desconhecido Nome: GELSA MEIRE DOS SANTOS LIMA Endereço: AV. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, COND. PLANALTO 03, CASA 16, 

CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-700 Nome: GELSA MEIRE DOS 

SANTOS LIMA Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, COND. 

PLANALTO 03, CASA 16, CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-700 

REQUERIDO: Nome: VAGNER NETO DA SILVA Endereço: AV DOS 

TRABALHADORES , BLOCO 08 , APT 201 , RESIDENCIAL SANTA INES, - 

LADO ÍMPAR, CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para ciência da expedição e distribuição da 

Carta Precatória, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043108-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1043108-29.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: IVANETE PEREIRA DE CASTRO Endereço: RUA 

PATOS DE MINAS, 13, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 

REQUERIDO: Nome: VALDEIR SOUZA Endereço: RUA PRESIDENTE 

CAMPOS SALES, 5025, NOVA UNIÃO 03, ARIQUEMES - RO - CEP: 

76871-344 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência da 

expedição e distribuição da Carta Precatória, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054720-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIAMA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SALERMO QUIRINO OAB - SP163371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1054720-27.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FLAVIA MARIAMA DE VASCONCELOS Endereço: 

Camboriu, 100, Casa 21, Parque Georgia, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-280 

REQUERIDO: Nome: IVO VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA Endereço: 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RUA T 29 1403, SETOR BUENO, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-901 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para ciência da expedição e distribuição da Carta Precatória, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1032222-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1032222-34.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SERGIO DONIZETI NUNES Endereço: AV BOSQUE 

DA SAÚDE, 250, ED. SOLAR RIVERA, AP 1802, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 REQUERIDO: Nome: ALTAIR ALVES DE 

LIMA Endereço: RUA MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, 2555, (LOT 

CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-240 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência de que os autos 

encontra-se aguardando cumprimento do apenso 1023659-51.2019, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044044-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044044-20.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA Endereço: Rua do 

Cerrado, 293, Jupiara, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 REQUERIDO: 

Nome: MARIA JERONIMO DE LIMA Endereço: RUA PAINEIRAS BRANCAS, 

06, Rua 7, Quadra 13, JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-610 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a contestação 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1053313-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA OAB - 569.997.631-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1053313-83.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FLAVIA DE ALMEIDA CARVALHO DIAS Endereço: 

AVENIDA ANTÁRTICA, 540, EDIFÍCIO CAMPO DOURIQUE, RIBEIRÃO DA 

PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 Nome: RIVANIA HELOISA DE 

ALMEIDA Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 540, EDIFICIO CAMPO 

DOURIQUE, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 

REQUERIDO: Nome: FLAVIO DE CARVALHO DIAS Endereço: RUA 

DOUTOR RUBEM ALOYSIO MONTEIRO MOREIRA, 255, RESIDENCIAL 

MORRO DO IPE, RESIDENCIAL MORRO DO IPÊ, RIBEIRÃO PRETO - SP - 

CEP: 14021-686 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência 

da expedição e distribuição da Carta Precatória, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1051366-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. H. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1051366-91.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LAURA MENDES DE ASSIS Endereço: RUA 

SOLIMÕES, JARDIM AQUÁRIOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-255 

REQUERIDO: Nome: MATHEUS VEIGA DE HOLANDA Endereço: AVENIDA 

SÃO JOÃO, 380, quadra 14 lote 07 , condominio modernidade,, ALTO DA 

GLÓRIA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74815-700 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para ciência do cumprimento da Carta Precatória 

expedida conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005848-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA ALMEIDA DOS REIS OAB - 003.576.721-94 

(REPRESENTANTE)

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1005848-78.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: HEITOR ALMEIDA MIRANDA Endereço: Avenida A, 

126, quadra 02 lote 13, Novo Parque, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Nome: ELAINE BENEDITA ALMEIDA DOS REIS Endereço: Avenida A, 126, 

quadra 02 lote 13, Novo Parque, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

REQUERIDO: Nome: HOODISON MIRANDA DE MENEZES Endereço: Rua 

Palestina, 07, quadra 05, Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-822 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a 

contestação apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000891-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1000891-97.2020.8.11.0041 Ação: 

Alimentos. Vistos, etc... Observa-se que a Requerente não promoveu o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias. Portanto, intime-a, através de 

seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o recolhimento 

das despesas processuais (custas e taxas judiciárias), sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054705-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYA EDUARDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1054705-58.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com pedido de alimentos provisórios. Vistos, etc... Atento ao 

informado e pretendido no Id n. 26479101, antes de proferir decisão, 

intime-se o Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, instruir os autos com a cópia da sentença que homologou o 

acordo apresentado no Id n. 26479105. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1062139-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. N. D. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. G. C. M. (RECONVINDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1062139-98.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA 

Endereço: RUA DA MANGA, 82, CASA, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-555 REQUERIDO: Nome: MARIANA OLIVIA GRABOWSKI 

COIADO MORRONI Endereço: RUA BARBACENA, 127, casa, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-620 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para juntar aos autos guia de recolhimento de 

diligência para cumprimento do mandado de citação no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027069-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

I. B. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0027069-13.2014.8.11.0041 Ação: 

Investigação de maternidade c/c anulatória de registro civil. Vistos, etc... 

Em que pese o pretendido pela Requerente no Id n. 25906349 (averbação 

do divórcio à margem da certidão de casamento), esclareço que tal 

pretensão deverá ser intentada nos autos onde foi declarado o divórcio da 

Requerente e seu esposo, uma vez que nestes autos foi, tão somente, 

proferida sentença reconhecendo e declarando que a Requerida é sua 

genitora, bem como determinada as averbações necessárias em seu 

assento de nascimento neste sentido, Id n. 25906347, razão pela qual, 

indefiro. Intime-se a Requerente, através de seu d. defensor, acerca do 

teor deste despacho e, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e nada sendo 

requerido, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1040827-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ORTT SAQUETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENITO RUPPEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1040827-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Primeiramente, diante do informado e pretendido 

no id n. 26551981 (expedição de ofício aos Cartórios do Município de 

Chapada dos Guimarães/MT) reporto-me ao despacho de Id n. 25134041 

no sentido de que cabe à Inventariante comprovar a existência de 

patrimônio em nome do de cujus, uma vez que a requisição judicial, apenas 

se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos 

dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a 

demonstração inequívoca de que a Inventariante envidou esforços para 

tanto, o que não se deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado, 

razão pela qual, indefiro, ao menos por ora. Outrossim, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a Inventariante diligencie no sentido de 

comprovar ou não a existência de patrimônio em nome do falecido. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021792-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AVELINO RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021792-28.2016.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Diante do informado e pretendido no Id n. 

24356547, em 26/09/2019, intime-se a Inventariante, através de seu d. 

advogado, para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se já houve a 

emissão do documento mencionado no Id n. 24356547, pág. 4, e, ainda, no 

mesmo prazo, requerer o que mais entender de direito, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento. Após, voltem os autos conclusos 

para análise quanto ao prosseguimento, remoção ou extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046691-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE VITÓRIA BRAGA SILVA (RÉU)

ADRIANA AQUINO BRAGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1046691-85.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: WALTER SILVA FILHO Endereço: AVENIDA CIRÍACO 

CÂNDIA, 74, apt. 74 104, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-770 

REQUERIDO: Nome: ADRIANA AQUINO BRAGA Endereço: RUA CINCO, 

169, JARDIM COSTA DO SOL, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-450 Nome: 

ANNE VITÓRIA BRAGA SILVA Endereço: RUA CINCO, 169, JARDIM 

COSTA DO SOL, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-450 FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 
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- MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000821-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNA PEREIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1000821-17.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ESTEVAO GONCALVES DE LIMA Endereço: Avenida 

Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, 4300, APTO 401, BLOCO 01, 

Carumbé, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-905 REQUERIDO: Nome: ADNA 

PEREIRA DA PAIXAO Endereço: RUA AMADOR BUENO, 615, CENTRO, 

JAURU - MT - CEP: 78255-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das partes para recolherem as 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011422-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. G. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1011422-82.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ORLANDO GONCALVES DE QUEIROZ Endereço: 

RUA J, 0, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-023 

REQUERIDO: Nome: ADRIANA MARQUES DA SILVA Endereço: RUA 

FLORIANO FIGUEIREDO, 471, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-305 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0047469-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

G. M. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0047469-14.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GABRIEL NETO DOS SANTOS SILVA Endereço: 

desconhecido Nome: GELSA MEIRE DOS SANTOS LIMA Endereço: AV. 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, COND. PLANALTO 03, CASA 16, 

CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-700 REQUERIDO: Nome: VAGNER 

NETO DA SILVA Endereço: Avenida Sao Sebastiao, N 3125, Ed. Amazon 

Business Center, sala 101, Empresa Uniao Avicola Agroindustrial LTDA, 

Quilombo, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-000 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar nos autos requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017547-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT13334-A (ADVOGADO(A))

WILLY JACYNTHO TABORELLI OAB - MT20800-O (ADVOGADO(A))

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0017547-54.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PATRICIA LEMES DA SILVA Endereço: RUA 

TANCREDO NEVES, 716, Inexistente, JD. KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 REQUERIDO: Nome: PERY TABORELLI DA SILVA FILHO 

Endereço: RUA MANUEL FRANCISCO DE PAULA, 905, (LOT C SUL), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-065 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para ciência da suspensão do feito conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014101-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (EXEQUENTE)

N. M. D. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014101-43.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: EMANUEL MARTINS Endereço: desconhecido Nome: 

NISIANE MONGE DAMIANA GUEDES Endereço: RUA B, CASA 163, 

QUADRA 02B, JARDIM 8 DE ABRIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-112 

REQUERIDO: Nome: JAMES MARTINS Endereço: RUA MEXICO, N17, 

QUADRA 07, Jardim Imperial, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-655 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0006666-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. B. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. V. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS MELO FORT OAB - MT10664-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

D. E. B. R. P. C. F. C. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Processo n.º 

6666-52.2016.811.0041 – PJe – Incidente de Remoção de Inventariante 

Finalidade: Conciliação, instrução e julgamento Local/Data/Horário - Cuiabá, 

30 de agosto de 2019, às 13:40 horas. P r e s e n t e s MM. Juiz de Direito: 

- Gilperes Fernandes da Silva. Promotora de Justiça: - Esther Louise 

Asvolinsque Peixoto Requerente: - Pedro Tarcisio Barbosa, RG: 140058 

SSP/DF, CPF: 067.908.281-68 Advogado: - Eduardo Lopes Vieira Vidaurre, 

OAB/MT 12.750/O Requerente: - Divino Eustaquio Barbosa, representado 

por seu Curador Fabricio Chagas Barbosa, RG: 11063696 SSP/MT, CPF: 

835.431.391-34 Advogada: - Graziella A. Rodrigues Coutinho Cathalat, 

OAB/MT 12336 Requerida: - Hedenir Vieira de Souza, RG: 121848 SSP/MT, 

CPF: 326.028.391-91 Advogada: - Mara Sandra Vian de Oliveira, OAB/MT 

22928/O Advogada: - Vania Regina Melo Fort, OAB/MT 4378 Ocorrência: 

Aberta a audiência, depois de ter este Juiz esclarecido às partes sobre a 

necessidade de se fazer um acordo neste ato, proposta a tentativa de 

conciliação, esta logrou êxito parcialmente nos seguintes termos: 

convencionam que a partir desta data até 10/02/2020, o senhor Pedro 

Tarcisio Barbosa assume o compromisso de inventariante para fins de 

fazer um arrolamento de todos os bens individuais do espólio e em 

condomínio/participação de terceiros, compreendendo os bens existentes 

na data da abertura da sucessão que se deu com o falecimento do senhor 

José Wilson Barbosa e os bens atualmente existentes, no que for 

possível; convencionam que Pedro Tarcisio Barbosa arcará com todas as 

obrigações/compromissos e direitos do inventariante nos termos da lei, 

ficando vedado ao mesmo qualquer alteração da atual situação dos bens 

ou alienação ou permuta de qualquer dos bens, sejam móveis ou imóveis; 

convencionam que até a data acima fixada (10/02/2020) o senhor Pedro 

Tarcisio Barbosa apresentará a relação/arrolamento dos bens ativo e 

passivo, bem como esboço de partilha e prestação de contas dos gastos 

para efetivação do trabalho ora assumido. Convencionam que 

apresentado a relação/arrolação dos bens e plano de partilha, as partes 

terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de um acordo a ser 

homologado como partilha; convencionam que não apresentado a 

relação/arrolamento de bens ou não havendo acordo nos prazos acima 

estabelecidos, manifestam desde já a concordância pela nomeação de um 

inventariante judicial para fins de ultimar o inventário. Em seguida foi 

proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Considerando as cláusulas e 

condições acordadas entre as partes constante neste termo, as quais 

contaram com a anuência do Ministério Público, homologo para que 

produza seus legais efeitos o pré-acordo celebrado entre as partes, 

consequência, nomeio em substituição a inventariante Hedenir Vieira de 

Souza, o senhor Pedro Tarcisio Barbosa, o qual prestará compromisso de 

bem e fielmente desenvolver a atividade que lhe é confiada. Publicado em 

audiência, saindo os presentes intimados. Nada mais havendo a registrar, 

o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ Milena Vanni 

Holpert, que o digitei e subscrevi. (audiência encerrada às 15:24 horas)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009688-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0009688-31.2010.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARINEZ CLEMENTINO EVAS Endereço: RUA TELES 

PIRES , 848, VER OUTROS ENDERECOS, Grande Terceiro, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-475 REQUERIDO: Nome: JARLEI GOMES DA SILVA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INFORMAR o representante do requerido de sua 

habilitação no sistema PJE conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034695-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - RO8205 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS TURCI DE ARAUJO OAB - RO9995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIÃO GOMES DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1034695-90.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: WILTON SANTOS DE MORAES Endereço: AVENIDA 

NAÇÕES UNIDAS, 2983, PRINCESA ISABEL, CACOAL - RO - CEP: 

76964-111 REQUERIDO: Nome: DAMIÃO GOMES DE MORAES Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

expedição e envio da Carta Precatória expedida conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002912-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA BASSITT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA FERREIRA CARAM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0002912-39.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VERA LUCIA FERREIRA BASSITT Endereço: RUA 

DR. RAUL DE CARVALHO, N 946, - ATÉ 2543/2544, Boa Vista, SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO - SP - CEP: 15025-300 REQUERIDO: Nome: VANIA MARIA 

FERREIRA CARAM Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da suspensão do feito, até deslinde da ação 

principal conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014835-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRYNA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO (AUTOR(A))

VILMA MURILA DE QUEIROZ (INVENTARIANTE)

MAICON DOUGLAS GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17265-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ANTERO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014835-33.2013.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VILMA MURILA DE QUEIROZ Endereço: ARGELIA, 

156, APTO 603 BL E, JARDIM ACLIMACAO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-268 Nome: MAICON DOUGLAS GONCALVES DE CARVALHO 

Endereço: desconhecido Nome: SABRYNA MURILA DE QUEIROZ 

CARVALHO Endereço: AROEIRA DO CAMPO, 52, AP 02, CAMPECHE, 

FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88066-280 REQUERIDO: Nome: CELIO 

ANTERO DE CARVALHO Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante da inventariante para prestar contas do ALVARA expedido 

em 29/07/2019 no prazo de 30 (trinta) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048710-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SILVA DE CASTRO CATACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES CATACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0048710-91.2013.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROSEANE SILVA DE CASTRO CATACA Endereço: 

AV. F, N 08, QUADRA 47 , TELEFONE: 65 9216 8886, Residencial Coxipo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-320 REQUERIDO: Nome: ORLANDO 

RODRIGUES CATACA Endereço: AV. F, N 08, QUADRA 47, R. COXIPO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-320 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

suspensão do feito conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010422-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT8303-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0010422-45.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA Endereço: 

desconhecido Nome: FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO Endereço: 

BUENOS AIRES, 410, APTO 704 ED AMERIC, JD DAS AMERICAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-634 Nome: PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: MARIANGELA LOPES 

PRATES DA FONSECA Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 123, APTO 

1201, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar REQUERENDO O QUE DE DIREITO, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0012620-07.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE HELENA GAHYVA OAB - MT7699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESNER LEONCIO GAHYVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0012620-07.2001.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: GESNER LEONCIO GAHYVA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036993-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE AMORIM (AUTOR(A))

APARECIDA GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

LURDES GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

CARLOS GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM (INVENTARIANTE)

DEUZENIR CARNEIRO DE BRITO (AUTOR(A))

MIGUELINA BATISTA DE AMORIM RODRIGUES (AUTOR(A))

FRANCISCO BATISTA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))
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ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LUIZA BATISTA DE AMORIM (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE JULIA BATISTA DE AMORIM (INVENTARIADO)

JOSE RODRIGUES DE AMORIM (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE PEDRELINA BATISTA DE AMORIM (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0036993-77.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM Endereço: 

desconhecido Nome: FRANCISCO BATISTA DE AMORIM Endereço: 

desconhecido Nome: MIGUELINA BATISTA DE AMORIM RODRIGUES 

Endereço: desconhecido Nome: DEUZENIR CARNEIRO DE BRITO Endereço: 

desconhecido Nome: CARLOS GOMES DE AMORIM Endereço: 

desconhecido Nome: LURDES GOMES DE AMORIM Endereço: 

desconhecido Nome: APARECIDA GOMES DE AMORIM Endereço: 

desconhecido Nome: ANTONIO CARLOS DE AMORIM Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: JOSE RODRIGUES DE AMORIM 

Endereço: desconhecido Nome: ESPOLIO DE JULIA BATISTA DE AMORIM 

Endereço: desconhecido Nome: ESPOLIO DE PEDRELINA BATISTA DE 

AMORIM Endereço: desconhecido Nome: ESPOLIO DE LUIZA BATISTA DE 

AMORIM Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor da suspensão do feito até dia 26/02/2020 conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026296-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE DIAS MOURA GAIVA (AUTOR(A))

JACQUELLINE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS DAMASCENO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0026296-41.2009.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCUS VINICIUS DAMASCENO Endereço: 

desconhecido Nome: JACQUELLINE DA SILVA DAMASCENO Endereço: 

desconhecido Nome: LENICE DIAS MOURA GAIVA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE RAILDO FRANCISCO 

DAMASCENO JUNIOR Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das partes 

para manifestarem sobre a respostas dos oficios expedido, no prazo de 

10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054244-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIDES LEMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA AUXILIADOURA COSTA MODESTO (EXEQUENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1054244-86.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Observa-se que o Exequente, em 

sua inicial, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), apenas 

para efeitos fiscais, Id n. 26302818, pág. 4. Todavia, tal importância é 

insignificante, uma vez que o valor da causa deve corresponder ao 

proveito/benefício econômico buscado. Aliás, neste sentido: (...) A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de 

que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo 

econômico, (...)”. Recurso especial improvido. (STJ 2ª T REsp 573.134/SC 

Rel. João Otávio de Noronha j. 12/12/2006). Assim, determino a intimação 

do Exequente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a emenda a inicial, retificando o valor atribuído a causa. 

Ressalto que as providências acima se fazem necessárias para melhor 

aferir sobre a concessão ou não dos benefícios da gratuidade da justiça 

para fins de atendimento/análise da declaração acostada sob o id n. 

26302823, pág. 2. Deve, ainda, no mesmo prazo, proceder a emenda a 

inicial nos termos do artigo 319, II, do CPC. (apresentando a qualificação 

das partes) e, ainda, apresentar instrumento de procuração, qualificando 

o Requerente como constituinte, representado por sua curadora e, 

também, retificar a declaração apresentada no Id n. 26302823, pág. 2, 

neste mesmo sentido, sob pena de indeferimento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000692-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO REI DA HUNGRIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1000692-75.2020.8.11.0041 Ação: 

Divórcio c/c partilha de bens, pensão alimentícia, guarda e visitas. Vistos, 

etc... Observa-se, que os Requerentes, em sua inicial, atribuíram à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), Id n. 27848002, pág. 6. Todavia, é 
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importante salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede 

ações de divórcio, o valor da causa deve ser aquele referente à 

estimativa do patrimônio comum do casal, a ser partilhado, abatendo-se as 

dívidas, sobre o valor dos bens partilháveis, senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. 

VALOR DA CAUSA. VANTAGEM PATRIMONIAL QUE SE BUSCA COM A 

DEMANDA. 1. Salvo as hipóteses em que a lei estabelece os critérios para 

fixação (incisos I a VII do art. 259 e art. 260 do CPC), o valor da causa 

deve corresponder à vantagem patrimonial que se busca com a demanda 

e, ainda que esta não tenha conteúdo econômico imediato, é necessária 

sua indicação na petição inicial, podendo ser calculada de forma 

meramente estimativa. 2. No caso, em que se pretende a homologação do 

plano de partilha, deve o valor da causa corresponder ao patrimônio 

líquido, de modo que do monte partível do casal devem ser deduzidas as 

dívidas incontroversamente comuns, de modo a se aproximar o máximo 

possível do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela 

jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70047628748, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/04/2012) Assim, 

determino a intimação dos Requerentes, através de seus d. patronos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem à emenda a inicial, 

atribuindo valor aos bens e o correto valor à causa, inclusive, 

comprovando documentalmente a existência das dívidas informadas e 

contraídas durante o matrimônio, sob pena de indeferimento. Ressalto que 

as providências acima se fazem necessárias para melhor aferir sobre o 

deferimento ou não dos benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelas 

partes. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007334-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS OAB - 003.373.651-05 

(REPRESENTANTE)

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1007334-35.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Considerando o recurso de 

apelação interposto pela Exequente/recorrente, (Id n. 27060285), e, que 

ainda não foi efetivada a intimação do Executado acerca deste pedido de 

cumprimento de sentença, conforme se observa no Id n. 13779570 e Id n. 

21225103, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, 

(art. 1010 § 3º do CPC), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043375-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAY SOUZA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SADRAQUE MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1043375-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos) c/c pedido liminar 

Vistos, etc... Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (Execução 

de Alimentos) c/c pedido liminar, proposta por R.S de O., representada por 

sua mãe Elienay Souza Siqueira de Oliveira, em desfavor de Daniel 

Sadraque Marques de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos, 

sob os argumentos apostos no pedido de Id n. 17019163/ 17019164. O 

pedido veio instruído com documentos. Por decisão de Id n. 17068484 foi 

determinado que a empresa Pontual Distribuidora de Medicamentos 

suspendesse os pagamentos dos valores em favor do Executado e 

efetuasse a sustação dos cheques pós datados, devendo para tanto, os 

valores a serem pagos em favor do Executado, até o montante de R$ 

156.777,73 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais 

e setenta e três centavos), serem transferidos ao Departamento da Conta 

Única do Poder Judiciário deste Estado, agência n. 3834, Banco do Brasil e 

vinculados a este processo, até ulterior liberação, o que foi atendido 

conforme informado no Id n. 17437701/ 18099478/ 24086276. Foi, pelo d. 

advogado, Dr. Edson Francisco Donini, patrono do Executado, 

apresentada petição, como terceiro interessado, Id n . 

18381739/18382134, acompanhada de documentos, na qual ele requereu 

fosse determinada a transferência dos valores referentes aos honorários 

advocatícios contratuais em relação aos autos da Reclamação Trabalhista 

0000559-37.2018.5.23.0041 em que ele atuou na defesa do Executado e 

não recebeu seu pagamento. A Exequente manifestou no Id n. 24557184 

rebatendo os argumentos lançados na petição de Id n. 

18381739/18382134, postulando pelo indeferimento do pedido, bem como 

sejam retiradas dos autos as petições por ele apresentadas e os 

documentos. O Executado apresentou impugnação no Id n. 24614385/ 

24614844, acompanhada de documentos. A Exequente apresentou 

manifestação no Id n. 26082652. Posteriormente, as partes apresentaram 

termo de acordo, Id n. 26336121, requerendo sua homologação e a 

extinção do processo. Com vista dos autos, Id n. 26873222, o Ministério 

Público manifestou pela homologação do acordo formulado, desde que, 

não haja renúncia a qualquer direito da Exequente em relação aos débitos 

que não foram quitados, os quais poderão ser executados, no futuro, 

seguindo a sistemática processual cabível. Diante disso, opinou pela 

extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC 

(de modo que não se atinja o direito de fundo objeto destes autos). O 

Executado no Id n. 27159912 manifestou sua concordância com a cota 

ministerial, no tocante à preservação do direito da Exequente em 

reivindicar/discutir eventual diferença de pensionamento no futuro, bem 

como pela homologação do acordo, expedindo-se os competentes alvarás 

judiciais para levantamento dos valores, com a celeridade necessária. A 

Exequente manifestou favorável com o parecer ministerial referente a 

preservação de seu direito em postular ou exigir a diferença de valores de 

alimentos não quitados e requereu a homologação do acordo, Id n. 

27285123. Relatei. Fundamento e decido. Diante do noticiado em relação 

ao acordo entabulado entre as partes, não vislumbro qualquer ilicitude ou 

prejuízo a quaisquer dos envolvidos. Inclusive, observo, ainda, que os 

seus interesses estão protegidos, pelo que HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo de Id n. 26336121, celebrado entre R.S de O., representada por 

sua mãe Elienay Souza Siqueira de Oliveira, e Daniel Sadraque Marques 

de Oliveira, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ressalto que a 

presente sentença não implica em renúncia a qualquer direito da 

Exequente em relação aos débitos que não foram quitados, os quais 

poderão ser executados, no futuro, seguindo-se a sistemática processual 

cabível, ressalvando-se eventual hipótese de prescrição. Ciência ao 

Ministério Público. Expeçam-se os alvarás para levantamento dos valores 

na forma acordada. Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043461-96.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0043461-96.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FERNANDA DE LIMA RODRIGUES Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: WALTER HIGINO RODRIGUES 

Endereço: RUA I, QUADRA 15, C ASA 08,, RESID. ALTOS DO SAO 

GONCALO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão de decurso de 

prazo, requerendo o que de direito, prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014117-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. R. L. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO EUGENIO COUTO DA SILVEIRA OAB - RN2265-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014117-12.2008.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NISLENE NOGUEIRA Endereço: 16 QUADRA 28 

CASA 31, 31, CPA 03 SETOR 05, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-250 

REQUERIDO: Nome: ANTONIO MARLUCIANO DA ROCHA LIMA JUNIOR 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

suspensão do feito até o dia 13/11/2012, uma vez que aguarda 

cumprimento de Mandado de Prisão inserido no BNMP conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001197-98.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0001197-98.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: CHRISTIAN ARRUDA GARCIA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

ciência na suspensão do feito ou manifestar requerendo o que de direito 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060863-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE LARA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. L. F. M. J. (RÉU)

A. L. C. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1060863-32.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos c/c alteração de guarda. Vistos, etc... 

Observa-se dos autos que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/despesas judiciárias pelo Requerente. Todavia, para fins de se 

evitar prejuízo à prestação jurisdicional e ao prosseguimento do processo, 

concedo ao Requerente o prazo de 10 (dez) dias para 

juntada/comprovação nos autos. No mais, para propiciar o prosseguimento 

do feito, passo a análise do pedido inicial. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos c/c alteração de guarda, proposta por Laerte de 

Lara Ferreira Mendes em favor de seus filhos Amabile Lucia Campos de 

Lara, nascida em 01/11/2002, e Laerte de Lara Ferreira Mendes Júnior, 

nascido em 14/03/2005, sob o argumento, em síntese, de que logo após o 

falecimento da mãe de seus filhos, em 12/12/2019, estes passaram a 

residir em sua companhia, ficando então o Requerente responsável por 

eles, procurando dar-lhes educação e sustento, bem como toda atenção e 

cuidados necessários quanto à assistência moral, material, saúde, carinho 

e afeto. Informa o Requerente que é funcionário da empresa Husqvarna 

Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para Florestas e Jardim Ltda, na 

qual é descontado o valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus 

rendimentos líquidos em folha de pagamento a título de alimentos em favor 

dos filhos, cuja quantia é depositada na conta bancária da falecida mãe 

dos menores. Alega que, em razão do acontecido e passando os menores 

a residirem em sua companhia, os filhos terão que ser matriculados em 

escolas particulares, já no início deste mês de janeiro e, caso não seja 

expedido ofício ao seu empregador solicitando o cancelamento dos 

descontos dos alimentos, os valores poderão ser transferidos e ficarem 
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bloqueados na conta bancária da falecida. Diante disso, pede a expedição 

de ofício ao seu empregador para que cancele o desconto dos alimentos 

em sua folha de pagamento e, ainda, seja realizada a alteração da guarda 

dos menores. Instruiu o pedido com documentos. É o relatório. Decido. Da 

análise dos autos, diante das alegações do Requerente e dos documentos 

acostados aos autos; considerando que em se tratando de interesses de 

menores o cuidado deve ser redobrado e que o instituto “Guarda” é 

matéria bastante flexível, posto que visa o oferecimento de alternativas de 

proteção à criança e ao adolescente em diversas circunstâncias e pode 

ser revogada a qualquer tempo, defiro o pedido e concedo, 

provisoriamente, a guarda dos adolescentes em favor do Requerente/pai, 

mediante termo. Considerando o acima decidido, defiro parcialmente o 

pedido de Id n. 27621561, pág. 2/3, item 2, e determino que se oficie, com 

urgência, ao empregador do Requerente, para que suspenda o pagamento 

dos alimentos em favor dos filhos mediante desconto em folha de 

pagamento, até ulterior deliberação. Outrossim, sem prejuízo das 

providências acima, determino a realização de um estudo social, com a 

oitiva do Requerente, dos adolescentes e de vizinhos, se possível, a fim 

de constatar os fatos alegados e verificar, in loco, a situação noticiada. O 

laudo deve ser juntado no prazo de 30 (trinta) dias. Juntado o laudo, 

colha-se manifestação do Ministério Público e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023077-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DARQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RACKLAYNE MAYARA DE SOUZA ARRUDA DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023077-51.2019.8.11.0041 Ação: 

Guarda Compartilhada Vistos, etc... Diante do informado no Id n. 

27267658, acolho o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, o que deverá ser certificado neste 

último caso, intimem-se os d. patronos do Requerente, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1050080-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAVALCANTE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNACIA MARIA ALVES OAB - 014.989.601-89 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1050080-78.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de pensão alimentícia com pedido de tutela antecipada. Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Revisional de pensão alimentícia com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por Wagner Cavalcante Godoy, em face de 

I.A.C.G., representada por sua mãe Ignácia Maria Alves Godoy, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos no pedido inicial (Id n. 

25721672). Instruiu o pedido com documentos. Por decisão, foi indeferido 

o pedido de assistência judiciária pleiteado pelo Requerente e, ainda, 

determinado que o mesmo comprovasse nos autos se o processo onde 

foram fixados os alimentos provisórios, o qual pretende revisionar, se 

encontra em andamento, sob pena de indeferimento, Id n. 26670736. O 

Requerente, através da petição de Id n. 27280616, informou que não 

possui mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo sua 

extinção. Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação 

perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do 

que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e julgo extinto o presente feito. Ciência ao Ministério Público. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006022-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GOMES DO NASCIMENTO TAKAHACHI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SILVA ZATTAR DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT16473-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0006022-80.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos etc... Trata-se de pedido de Cumprimento 

de Sentença, ajuizado por Alexandro Gomes do Nascimento Takahachi, 

em face de Isabela Silva Zattar de Faria, todos qualificados nos autos, sob 

os argumentos apostos na petição de Id n. 23141768. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários. A Executada foi intimada em 

17/05/2017, Id n. 23141775. Posteriormente, foi requerido pelo d. Defensor 

Público que assiste o Exequente, a intimação pessoal do mesmo para que 

informasse nos autos se estava havendo o cumprimento do direito de 

visitas, Id n. 23141775, pág. 2. O Exequente não foi encontrado 

pessoalmente quando da diligência pelo Oficial de Justiça, Id n. 23141645, 

pág. 2, 23141773, pág. 4, vindo o d. Defensor à postular nos autos 

reiterados pedidos de suspensão, Id n. 23141773, pág. 5, 23141780, pág. 

2, 23141780, pág. 4, 23141780, pág. 7. Posteriormente, o d. Defensor 

Público informou que o Exequente não compareceu perante a Defensoria 

Público para dar prosseguimento ao feito e que não obteve êxito no 

contato via telefone, Id n. 23141771, pág. 2, Id n. 27456578. Intimado, via 

edital, para dar prosseguimento ao feito, o Exequente nada manifestou nos 

autos, Id n. 27587751. É o relatório. Fundamento. Decido. O presente 

processo está paralisado, e, sem providências pela parte Exequente 

quanto ao seu prosseguimento desde o ano de 2017. Aliás, sequer foi 

atualizado/esclarecido nos autos qual o atual endereço da parte 

Exequente, sendo certo que “de acordo com a sistemática processual 

civil, é ônus da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de 

forma a permitir a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos 

no curso da demanda. - A negligência e omissão da parte, nesse tocante, 

pode provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013). O art. 485 do Código de 

Processo Civil, em caso tais, estabelece em seu inciso II que o juiz não 

resolverá o mérito quando “o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes”. Extrai-se da jurisprudência: “(...) 

Adequada a extinção da demanda por abandono da causa, na medida em 

que o processo está parado há mais de 01 ano, sem que a parte autora 

tenha demonstrado qualquer interesse em nele prosseguir, (...)”. 

NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70034839290, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 25/03/2010) Ainda: (...) A máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia do autor na realização de providências que são de sua 

iniciativa (...)”. (TJ-MG - AC: 10699120030050001 MG, Relator: Alberto 

Henrique, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014). Assim sendo, considerando, 

portanto, o manifesto desinteresse da parte Exequente, impõe-se a 

extinção do processo, pois, nada foi providenciado até o momento para 

fins de viabilizar o prosseguimento e encerramento deste processo. Dito 

isso, não se pode olvidar ainda que por regra e exigibilidade decorrentes 
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dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, os autos não poderão permanecer, eternamente, 

sem que os interessados efetivem o seu trâmite exigido por lei, pois, tal 

inércia prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação jurisdicional) 

abarrotando os escaninhos das Secretarias e ocupando o tempo dos 

servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado prático positivo. 

Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até mesmo em 

observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 

725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o congestionamento do 

estoque de processos, que se encontram paralisados e sem possibilidade 

de prosseguimento, visando, primordialmente, alcançar o direito 

constitucional dos jurisdicionados quanto à duração razoável do processo 

na Justiça. Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao 

trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pela parte 

interessada, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, II, do Código de 

Processo Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do 

e. TJMT. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039634-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0039634-09.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CLAUDINEI DE MOURA AMORIM Endereço: AVENIDA 

02 QUADRA 01 N 17, ENDERECO DO SERVICO, PARQUE CUIABA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78095-329 REQUERIDO: Nome: RENATA PAULA RAMOS DA 

SILVA Endereço: Rua Dois, 04, quadra 05, Cohab Sao Goncalo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78090-783 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a resposta do oficio, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027377-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS OAB - MT8586-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0027377-20.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FILOMENA MARCIA MARTINS SIQUEIRA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: MYRIAN MOURA VICTORINO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência 

na expedição do mandado de intimação para a parte autora conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038793-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1038793-55.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOSIANE DA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, 1030, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 REQUERIDO: Nome: ELZO ALMEIDA LEITE Endereço: RUA 

FORMOSA, 235 A, - DE 114/115 AO FIM, SANTA TEREZA, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 31015-050 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para informar que foi expedido oficio em duas oportunidades para a 

devolução da Carta Precatória, porém não obtivemos resposta conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030329-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. C. E. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS OAB - MS8935 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0030329-30.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BARBARA APARECIDA CARDOSO E SILVA 

Endereço: ANTONIO FRANCISCO ALVES, 193, CEAC, LADÁRIO - MS - 

CEP: 79370-000 REQUERIDO: Nome: AVANIO JOSE COSTA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do requerido para 

manifestar nos autos, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014037-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAVARIS BEE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLTER PAULO BEE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1014037-45.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BRUNA SAVARIS BEE Endereço: AVENIDA MANOEL 

JOSÉ DE ARRUDA, 2555, - DE 2265/2266 A 2863/2864, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-700 REQUERIDO: Nome: VOLTER 

PAULO BEE Endereço: RUA TURMALINA, 090, AMETISTA, TERRA NOVA 

DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

expedição e envio da Carta Precatória de intimação do réu, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014797-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. S. D. P. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMYLA PAULA SILVESTRE OAB - 046.676.661-02 (REPRESENTANTE)

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. P. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014797-16.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SAMIRA KAUANY SILVESTRE DE PAULA PISATO, 

Endereço: desconhecido Nome: SAMYLA PAULA SILVESTRE Endereço: 

RUA SANTO ANTONIO, CASA 126 OU 128, QUADRA G, Inexistente, 

Parque Mariana, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 REQUERIDO: Nome: 

MACIEL JOSE DE PAULA PISATO Endereço: RUA H QD 10 CASA 05, 

JARDIM MOSSORO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-860 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da expedição de oficio, bem como do aguarado da 

resposta do oficio expedido conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029511-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. P. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. V. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0029511-78.2016.8.11.041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, proceda-se a 

Secretaria Judicial a exclusão/desabilitação nos autos dos advogados que 

representam o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC, em conformidade 

com o postulado no Id n. 24468327. Em seguida, intime-se a parte 

Exequente, na pessoa de seu advogado, devidamente constituído no Id n. 

23249104-Pág. 7, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar em 

conformidade com o já determinado no Id n. 23249105, sob pena de 

extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a representante legal do Exequente, para, no prazo de 05 

(cinco dias), manifestar em conformidade com o já determinado no Id n. 

23249105, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo a 

representante legal do menor encontrada para intimação pessoal, intime-a, 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar em conformidade com o já determinado no Id n. 23249105, sob 

pena de extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 
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conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor/Exequente e 

réu/Executado). Havendo manifestação pela parte Exequente, ouça o 

Ministério Público, por haver interesse de menor e, após, conclusos para 

deliberações. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022249-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Sergio Ataufo Fontes OAB - MT13432-B (ADVOGADO(A))

FRANCISVAL AUGUSTO MORAES OAB - MT3088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. L. D. A. (REU)

R. A. D. A. (REU)

M. A. D. A. (REU)

M. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

I. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. A. T. (REU)

J. A. D. A. (REU)

E. D. L. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. M. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. C. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

B. O. D. A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0022249-19.2012.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Observa-se 

que os presentes autos foram digitalizados nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, todavia, verifico que o Recurso de 

Apelação de Id n. 23478795 não adveio integralmente a este processo. 

Diante disso, proceda-se a Secretaria Judicial a juntada do Recurso de 

Apelação apresentado pela Requerida/Recorrente Cleuza Alves de 

Almeida em sua integralidade. Após cumprido o acima determinado, 

considerando o recurso de apelação interposto pela Requerida/recorrente 

Cleuza Alves de Almeida, intime-se a Requerente/recorrida para 

responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC). No caso de recurso adesivo, intime-se a 

Requerida/apelante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1010 § 2º do CPC). Após, não sendo possível juízo de 

admissibilidade em primeiro grau, (art. 1010 § 3º do CPC), com ou sem 

resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

as cautelas de estilo e nossas homenagens. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0010921-49.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA BASSITT (REQUERENTE)

MAURO ARANTES FERREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARILDA FERREIRA BOTELHO (HERDEIRO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

MARIA LÚCIA ARANTES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARIA FERREIRA CARAM (HERDEIRO)

ALVARO FERREIRA JUNIOR (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0010921-49.1999.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VERA LUCIA FERREIRA BASSITT Endereço: RUA 

DR. RAUL DE CARVALHO, N 946, - ATÉ 2543/2544, Boa Vista, SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO - SP - CEP: 15025-300 Nome: MAURO ARANTES FERREIRA 

Endereço: Avenida Presidente Getulio Vargas, 1397, - lado impar, 

Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-000 REQUERIDO: Nome: ESPOLIO 

DE ALVARO FERREIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para ciência de que os autos encontra-se 

aguardando julgamento do agravo interposto, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009023-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1009023-80.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LEODIR GAVA JUNIOR Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, 735, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 REQUERIDO: Nome: LEODIR GAVA Endereço: Cristóvão 

Colombo, 69, Centro, SANTA HELENA - SC - CEP: 89915-000 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor da expedição e distribuição da Carta Precatória 

para intimação do réu, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 
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- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033305-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. L. B. (AUTOR(A))

R. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1033305-85.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: KAWANNY VICTORIA LEMES BITTENCOURT 

Endereço: RUA QUATRO, casa 03, quadra 08, RESIDENCIAL ANA MARIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78056-308 Nome: RAIANNY LEMES BITTENCOURT 

Endereço: RUA QUATRO, casa 03, quadra 08, RESIDENCIAL ANA MARIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78056-308 REQUERIDO: Nome: JOHNNY DOS 

PASSOS BITTENCOURT Endereço: RUA DOIS, casa 02, (RES ARARAS) 

quadra 04, COHAMA, SÃO LUÍS - MA - CEP: 65064-504 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da expedição e envio da Carta Precatória, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003254-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. Q. I. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1003254-91.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOSEANNE APARECIDA DE PAULA Endereço: RUA 

DEZ, 10, RESIDENCIAL MARIA DE LOURDES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78074-012 REQUERIDO: Nome: JOEL DE QUEIROZ INACIO Endereço: 

Avenida das Palmeiras, s/n, 308, quadra E, cond. cachoeira, Jardim 

Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-905 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor de que os autos encontra-se aguardando realização de audiência 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012790-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. Q. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. Q. I. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMINNE DA SILVA CASTRO OAB - MT24748/O (ADVOGADO(A))

JOSEANNE APARECIDA DE PAULA OAB - 012.166.031-11 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1012790-29.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOEL DE QUEIROZ INACIO Endereço: Avenida das 

Palmeiras, s/n, 308, quadra E, cond. cachoeira, Jardim Imperial, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-905 REQUERIDO: Nome: AMANDA DE PAULA QUEIROZ 

INÁCIO Endereço: RUA DEZ, 17, QD. 21, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-001 Nome: JOSEANNE APARECIDA DE PAULA Endereço: RUA 

DEZ, 17, QD. 21, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0050183-78.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GILDETH PEREIRA FRANCO (REQUERENTE)

A. F. D. A. (REQUERENTE)

VERA LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANDREA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILAS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0050183-78.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANDREA MARTINS DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: VERA LUCIA MARTINS DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: ARTHUR FRANCO DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: GILDETH PEREIRA FRANCO Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: CILAS FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

expedição de oficio conforme requerido conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048300-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0048300-33.2013.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BEATRIZ DE OLIVEIRA Endereço: RUA 06, QDA 34, 

LOTE 17, Altos da Gloria, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-301 REQUERIDO: 

Nome: JOSUEL ALMEIDA BISPO Endereço: RODOVIA BR-364, KM 329, 

S/N, INST. FED. DE EDUCACAO, CIEN. E TECNOLOGIA DE MT, Inexistente, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

reiteração do oficio expedido, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025975-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEMAR FATIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1025975-37.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SILEMAR FATIMA COSTA Endereço: RUA 

PRESIDENTE JOÃO GOULART, 387, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78035-060 REQUERIDO: Nome: MOACIR BENEDITO DA SILVA 

Endereço: RUA ITÁLIA, 2, (LOT J A CURVO), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-045 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0038002-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSY VERGINIA MARQUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIRSON FERNANDES DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0038002-50.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SUSY VERGINIA MARQUES SANTANA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: EDMIRSON FERNANDES DE 
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MAGALHAES Endereço: Rua J, quadra 07, casa 08, Residencial Altos do 

Sao Goncalo, Parque Atalaia, CUIABÁ - MT - CEP: 78094-636 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor da expedição e envio do mandado de prisão 

para cumprimento conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1048989-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. M. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1048989-50.2019.8.11.0041 – PJe – Divórcio Litigioso com Partilha de 

Bens e Pedido de Julgamento Parcial do Mérito c/c Tutela Provisória de 

Urgência e Evidência Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 

12 de dezembro de 2019, às 17:00 horas P r e s e n t e s Juiz de Direito: - 

Gilperes Fernandes da Silva Requerente: - Rodrigo Prosdócimo Pansera 

Guerra, RG: 43909703 SSP/PR, CPF: 977.611.509-82 Advogado: - Rodrigo 

Alves Silva, OAB/MT 11800/O Advogada: - Renata Scozziero de Arruda 

Silva, OAB/MT 1990 Advogado - Requerida: - Luiz Antonio Giroldo Filho, 

OAB/MT 17143/O Ocorrência: Aberta a audiência, ausente a Requerida, 

estando presente seu douto patrono. Continuando, depois deste juiz ter 

esclarecido aos presentes sobre a necessidade de se fazer um acordo 

neste ato, proposta a tentativa de conciliação, esta não logrou êxito. Em 

seguida, o douto patrono da Requerida, manifestou informando ter 

protocolado petição e documentos justificando a impossibilidade do 

comparecimento da Requerida, em razão de existência de medidas 

protetivas. Em seguida, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Em razão da informação apresentada nesta audiência, inclusive com 

pedido de declínio de competência, foi deferido o pedido de vistas dos 

autos ao douto patrono do Autor pelo prazo de dez dias úteis para 

manifestação. Registra-se que em razão da manifestação do patrono da 

Requerida, e estando os patronos de acordo, por ora, fica suspenso o 

prazo para contestação. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ____________ Milena Vanni Holpert, que o 

digitei e subscrevi (audiência encerrada às 18:12 horas).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039078-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0039078-70.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: KEIZA STHEPANY DA SILVA GONCALVES 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: ELIEZEL GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: 403, 28, QD 126, TIJUCAL ST 4, CUIABÁ - MT - CEP: 

78089-010 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar 

requerendo o que de direito uma vez que decorreu o prazo de suspensão 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036751-65.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. N. (AUTOR(A))

M. J. D. N. (AUTOR(A))

J. E. D. N. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO OAB - MT3688-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. O. D. N. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0036751-65.2009.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o lapso temporal transcorrido, e, 

tendo em vista a inércia do herdeiro Mario Julio do Nascimento, certificada 

no Id 25684262 - Pág. 1, para que não restem dúvidas, quanto aos termos 

da partilha, intime-se o inventariante para manifestar no prazo de dez dias, 

ratificando, retificando ou requerendo o que mais de direito, e, em seguida, 

voltem os autos imediatamente conclusos para julgamento ou ulterior 

deliberação, se for o caso. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0001503-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão CERTIFICO que este CEJUSC da Capital recebeu os autos via PJE, 

n° 0001503-33.2012.8.11.0041, oriundo da QUARTA VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ , com a finalidade 

de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o dia 05 de 

março de 2020, às 8h30min. Dessa forma, solicito as devidas intimações 

das partes e advogados. O referido é verdade e dou fé. MARTA MARIA 

REZENDE Gestora do CEJUSC da Capital

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005017-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT25025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUIRINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005017-30.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens Vistos, etc... Reanalisando a decisão de Id n. 25421842, vejo que a 

inclusão no polo passivo do Sr. Claudio Aparecido Mendes (ex-cônjuge da 

Requerente), neste caso, em específico, é dispensável, até porque, para 

ele, não enseja nenhum prejuízo material. Ademais, de acordo com a nova 

legislação processual, o magistrado tem o dever de afastar os empecilhos 

processuais para avançar ao julgamento do mérito da lide que lhe é 

apresentada pelo jurisdicionado (art. 4º e 6º do CPC). Assim decidido, a 

fim de viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, e, não 

sendo o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), sendo 

necessária a designação de audiência para fins de propiciar a dilação 

probatória, fixo como ponto controvertido a questão referente à partilha de 

bens, sem prejuízo de outros que possam eventualmente surgir durante a 

instrução. Os litigantes ficam cientes, ainda, de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º CPC), 

se demonstrada à necessidade. Desta feita, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 24/03/2020 às 14:00 horas. Intimem-se 

as partes, através de seus d. patronos, para comparecerem na audiência 

acima designada acompanhados de testemunhas a serem arroladas ou 

ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º 

do CPC), ficando, desde já deferida a expedição de carta precatória para 

oitiva de testemunha(s) arrolada(s) ou a ser(em) arrolada(s) residente(s) 

em outra Comarca. Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo 

CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º (intimação judicial das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública) incumbe ao advogado da parte 

interessada (se não for o caso de comparecimento independente de 

intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento, 

a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, 

e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A eventual inércia do 

advogado no que se refere à intimação das testemunhas que tiver 

arrolado ou que tenha se comprometido a levar à audiência, 

independentemente de intimação, importará na presunção de desistência 

da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que intimada na 

forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

Às providências, expedindo-se o necessário, observando-se, ainda, o art. 

698 do CPC quanto ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043525-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CASTELO BRANCO PINHEIRO (REQUERENTE)

TANIA MARCIA FERREIRA CASTELO BRANCO ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DE RIBAMAR CASTELLO BRANCO FILHO (REQUERENTE)

PATRICIA CASTELO BRANCO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ANTONIO GERALDO CASTELO BRANCO DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1043525-79.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOSE DE RIBAMAR CASTELLO BRANCO FILHO 

Endereço: RUA MESTRE ALBERTINO, 95, apto 702, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-356 Nome: TANIA MARCIA FERREIRA 

CASTELO BRANCO ALMEIDA Endereço: RUA MESTRE ALBERTINO, 95, 

apto 702, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-356 Nome: 

MARIA APARECIDA CASTELO BRANCO PINHEIRO Endereço: RUA PADRE 

CORRÊA DE TOLEDO, 358, JARDIM INDEPENDÊNCIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78031-070 Nome: EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO Endereço: 

Rodovia Mário Andreazza, s/n, 114, Quadra 05, Petrópolis, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78144-902 Nome: ANTONIO GERALDO CASTELO 

BRANCO DO ESPIRITO SANTO Endereço: RUA MESTRE ALBERTINO, 95, 

apto 702, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-356 Nome: 

PATRICIA CASTELO BRANCO DO ESPIRITO SANTO Endereço: RUA 

MESTRE ALBERTINO, 95, apto 702, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-356 REQUERIDO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78025-300 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

reiteração do oficio, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044550-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

A. P. B. D. O. (REU)

C. B. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044550-93.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ZENIA ALVES BARBOSA Endereço: RUA 25, 17, QD 
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08, SETOR D, SANTA TEREZINHA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78089-668 

REQUERIDO: Nome: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 25, 17, 

QD 08, SETOR D, SANTA TEREZINHA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78089-668 

Nome: ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 25, 17, 

QUADRA 08, SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 

78089-668 Nome: CHRYSTIAN BARBOSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

25, 17, QUADRA 08, SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 

78089-668 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência de 

intimação de testemunha, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041654-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE REIS NOGUEIRA OAB - MT23870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA SOUZA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1041654-77.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA FERREIRA DE JESUS Endereço: RUA 

SANTOS DUMONT, 7, ALTOS DA SERRA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-320 

REQUERIDO: Nome: ANDREIA CRISTINA SOUZA DA SILVA Endereço: RUA 

PELOPIDES GOUVEIA, 2287, residencia, PARQUE SÃO CARLOS, TRÊS 

LAGOAS - MS - CEP: 79621-221 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para ciência na expedição e envio da Carta Precatória, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016065-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1016065-83.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LUZIENE JESUS DE SOUZA Endereço: Rua da 

Paz/DANTE DE OLIVEIRA, 17, APTO 203, Residencial Santa Inês, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78051-272 REQUERIDO: Nome: MARCELO ALVES Endereço: 

AV. DO JAÚ, 1120, RADIO MEGA FM, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035292-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5º Vara de Família e Sucessões de Cuiabá - MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035292-59.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA 

Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, 900, casa n 17, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 Nome: TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA 

Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, Casa 17, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-758 REQUERIDO: Nome: 5º Vara de Família e Sucessões de 

Cuiabá - MT Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, - DE 

997/998 A 1843/1844, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão de decurso de prazo, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021543-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1021543-72.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos e Regulamentação de visitas Vistos, etc... Diante do certificado 

no Id n. 25232050, cumpra-se o determinado no Id n. 22455908 e intime-se 

a Requerente, através de seu d. patrono, para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018968-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. (AUTOR(A))

E. A. C. (AUTOR(A))

I. D. S. G. (AUTOR(A))

A. M. A. D. A. (AUTOR(A))

A. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. N. D. C. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0018968-36.2004.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se no Id 23694328, proferida, por este 

Juízo, decisão de remoção da inventariante Ivanilda Souza Guimarães, e, 

nomeação, em substituição, na pessoa de Anilza Maria Arruda de Almeida, 

com a determinação de ratificar ou retificar as declarações apresentadas 

nos autos, com a indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, valor(es) 

e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, bem como no 

que diz respeito à comprovação de inexistência de registro de testamento 

em nome do de cujus. Todavia, embora tenha manifestado no Id 

23808401-Págs. 1/2, com a comprovação de inexistência de registro de 

testamento, a inventariante não cumpriu na íntegra o determinado por este 

Juízo. Assim sendo, para que possa ser analisada a possibilidade de 

prosseguimento e conclusão deste processo, intime-se a atual 

inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias, quanto à 

ratificação ou retificação das declarações apresentadas nos autos, com a 

indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, valor(es) e quota-parte de 

cada herdeiro ou pedido de adjudicação, conforme já determinado por este 

Juízo do Id 23694328. Após, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise quanto ao imediato julgamento/homologação ou ulterior 

deliberação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038780-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEIDE GOMES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038780-22.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifico no Id 23865359, 

fora determinado à inventariante que comprovasse a inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 

56/2016 do CNJ, bem como que apresentasse, ratificasse ou retificasse 

plano de partilha, com a indicação dos bens/patrimônio, valor(es), e 

quota-parte de cada herdeiro ou eventual pedido de adjudicação, em 

observância, ainda, do art. 1829 do Código Civil, no que pertinente. Houve 

a comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus e apresentação do plano de partilha. Ocorre que, quanto a anuência 

em relação à partilha, a inventariante manifestou no Id 25500247 - Pág. 3, 

dizendo que não sabe informar os endereços de todos os herdeiros, 

porém, estaria “tentando buscar todos para que tomem conhecimento 

deste processo”,  e,  a inda, estar ia pretendendo obter 

informações/confirmação quanto a existência de valores/aplicações em 

nome do de cujus. Dito isso, oportuno ressaltar, primeiramente, no que se 

refere à comprovação de patrimônio a serem partilhados, a priori, é de 

incumbência da pessoa interessada, nomeada inventariante, considerando 

a função/encargo de administrador(a) e auxiliar do Juízo, ressalvada, 

entretanto, a efetiva demonstração de diligência e recusa injustificada pela 

via administrativa, obstáculo insuperável. Neste sentido, aliás: 

“INVENTÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ÒRGÃOS PÚBLICOS SOBRE 

A EXISTÊNCIA DE BENS... Compete ao inventariante e também aos 

herdeiros, na medida do interesse que tiverem, a busca de informações 

sobre a existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. 3. A 

expedição de ofícios a órgãos públicos é providência excepcional, 

somente admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto 

depois de os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de 

buscarem informações sobre os bens do falecido. RECURSO 

DESPROVIDO.” (RAI 70064774714, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 

27.05.2015) “...Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na 

medida do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a 

existência ou não de bens que a de cujus tenha deixado. 3. A expedição 

de ofícios às instituições financeiras é providência excepcional, somente 

admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto depois de 

os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de buscarem 

informações sobre os bens da falecida. Recurso conhecido em parte e 

desprovido.” (RAI 70078226206, TJRS, Julgado em 27.02.2019) Assim 

sendo, para que possa ser dado prosseguimento e conclusão a este 

processo, necessário que a inventariante ratifique ou retifique o plano de 

partilha, com a comprovação dos bens/patrimônio a ser(em) partilhado(s), 

e, ainda, informe/esclareça o atual endereço de todos os herdeiros, no 

prazo de quinze dias, podendo requerer o que mais de direito, sob pena 

de remoção ou extinção e arquivamento, em caso de inércia. Após, 

cumprindo-se na íntegra o determinado no Id 23865359, voltem os autos 

conclusos, oportunamente, para análise. Às providências. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028860-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. D. F. D. O. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID n. 

23448886), bem como apresentar demonstrativo de débito atualizado, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CUIABÁ, 29 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040825-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1040825-96.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SELMA DE SOUZA NOGUEIRA Endereço: RUA 

TRINTA E CINCO, 24, LOTE 19, QD. 06, BRASIL 21, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-202 REQUERIDO: FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

ciência na expedição do oficio conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039879-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO SEGUNDA INTIMAÇÃO Processo: 

0039879-49.2016.8.11.0041 REQUERENTE: Nome: HENRIQUE COSTA DA 

SILVA Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: EDIVANIO DE SOUSA 

SILVA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme manifestação do Requerido retro, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061437-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. X. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1061437-55.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de alimentos com pedido de tutela antecipada. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Intime-se o Requerente, através de sua d. patrona, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruir os autos com a cópia da sentença que 

fixou os alimentos o qual pretende seja revisado, bem como com a cópia 

da certidão de nascimento da filha Esther Victória Moraes Xavier. Deve, 

ainda, no mesmo prazo acima, caso a menor resida na companhia da 

Requerida, proceder a emenda a inicial, retificando o polo passivo da 

ação, Id n. 27680953, sob pena de indeferimento. Em seguida, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001306-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. O. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1001306-80.2020.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que 

de acordo o Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se tratando 

de título executivo judicial, a execução deverá ser processada como 

cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), proceda-se a Secretaria Judicial 

as retificações e anotações necessárias. Defiro os benefícios de 
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gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Intime-se o Exequente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir inicial com cópia da sentença que fixou os alimentos 

a qual pretende seja executada, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035786-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FRANCISCO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035786-21.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: AFONSO FRANCISCO DE SOUZA Endereço: RUA 

ARARAS, 142, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-811 REQUERIDO: 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a juntada da 

resposta do oficios, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026904-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGILSON DO CARMO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY NATHALIA CAMPOS DE ANTUNES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1026904-70.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: EGILSON DO CARMO ANTUNES Endereço: RUA 

ALAMEDA, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-295 REQUERIDO: Nome: 

FRANCIELY NATHALIA CAMPOS DE ANTUNES Endereço: RUA ALAMEDA, 

s/n, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-295 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036082-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. O. L. (EXEQUENTE)

A. G. D. L. (EXEQUENTE)

A. G. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE GUIMARAES DE LARA OAB - 992.464.301-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES DA SILVA NETO OAB - MT18190-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0036082-02.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JULIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA LIMA Endereço: 

desconhecido Nome: ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA Endereço: 

desconhecido Nome: SUZETE GUIMARAES DE LARA Endereço: RUA 

MARACAIS, 41, - DE 3402 A 5008 - LADO PAR, PEDREGAL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-390 Nome: ANDRESSA GUIMARÃES DE LIMA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: JUAREZ LOURENCIO DE LIMA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021693-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0021693-95.2004.8.11.0041 
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REQUERENTE: Nome: PETRUSKA SUZANA ARAUJO ADAMS Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: GIVANILDO CARVALHO DE SOUZA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029048-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1029048-17.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NAIR BRANDT MARIANO Endereço: RUA ALÍSIOS, 

(JD BOM CLIMA), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-226 

REQUERIDO: Nome: LUCIO VIEIRA RIOS Endereço: RUA UBATUBA, CASA 

01, Q-Q, JARDIM UNIÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-800 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043193-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1043193-78.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CRISTIANE COIMBRA DE PAULA Endereço: RUA 

MILITAR, 180, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-024 

REQUERIDO: Nome: ALEXSANDRE DE SOUZA GAMARRA Endereço: RUA 

SEIS, 141, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-260 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050156-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA ROBERTA DA COSTA OAB - 041.912.131-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1050156-05.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROBERTA VITHÓRIA DAS COSTA PINTO Endereço: 

RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1315, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 Nome: LEILA ROBERTA DA COSTA Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, 1315, (65) 9662-8515, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-050 REQUERIDO: Nome: JOACIL DA CRUZ PINTO 

Endereço: Avenida MATO GROSSO, 700, CENTRO, BOM PASTOR, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0056960-45.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. W. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0056960-45.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROBERTA BEATRIZ DA SILVA WENCESLAU 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: ROBERTO WENCESLAU 

Endereço: RUI BARBOSA EDIF STRAUSS, 198, 8A ANDAR AP 801, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-040 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034101-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1034101-76.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ELIAS JESUS DE MIRANDA Endereço: RUA FELIZ 

NATAL, 04, Qd. 113, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-125 REQUERIDO: Nome: JORDELINA SOARES DE ARAUJO 

Endereço: RUA SÃO JORGE, 143, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-720 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1059347-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1059347-74.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: RAFAEL PEREIRA ALMEIDA SORNAS Endereço: 

RUA, 437, Planalto,, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000 

REQUERIDO: Nome: ARYANE PAULA FIRMINO DE LIMA Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 3590, AO LADO 

PETS LIFE PET SHP, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para impugnar a contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046638-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

IRAILDES ROCHA ARAUJO OAB - 621.891.401-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. K. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1046638-07.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: YASMIN ROCHA ARAUJO Endereço: RUA A, Bloco 

15,, Quadra 11B, Bloco 15, Apartamento 202, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 Nome: IRAILDES ROCHA ARAUJO 

Endereço: RUA A, Bloco 15, Rua A, Quadra 11B, Bloco 15, Apartamento 

202, Bair, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 

REQUERIDO: Nome: JOSEPH LOUTFI KASSAB Endereço: AVENIDA 

BRASÍLIA, n 316, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042166-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. D. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1042166-60.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BENEDITO DE FIGUEIREDO Endereço: RUA 

ARAÇATUBA, 25, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-671 REQUERIDO: Nome: LAVINIA NUNES DE FIGUEIREDO Endereço: 

RUA DOUTOR ANTÔNIO MACIEL EPAMINONDAS, 541, CASA 02, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019091-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERNANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS (REU)

NILZA GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NELSON GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NILSON GOMES BENTO (REU)

NILDA GOMES BENTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES OAB - 353.343.041-34 

(REPRESENTANTE)

MAGDA DE CARVALHO BRAZ OAB - 441.377.021-87 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1019091-89.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NATALINA FERNANDES DIAS Endereço: RUA 

TREZENTOS E DEZOITO, 12, Setor III, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-408 REQUERIDO: Nome: ALVANTINA BENTA DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 1417, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-200 Nome: NILDA GOMES BENTA Endereço: RUA 

ESMERALDA, 674, - DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-050 Nome: ESPOLIO DE NILSON GOMES BENTO 

Endereço: desconhecido Nome: MAGDA DE CARVALHO BRAZ Endereço: 

desconhecido Nome: ESPOLIO DE NELSON GOMES BENTO Endereço: 

desconhecido Nome: MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES Endereço: 

AVENIDA CAMPO GRANDE, 935, Residencial Bougainvile, JARDIM MATO 

GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-387 Nome: NILZA GOMES 

BENTO Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1056344-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. P. (REU)

H. S. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1056344-14.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JULIANO VICTOR DOS SANTOS ROCHA Endereço: 

RUA DOS ESPORTE, 03, BURITI, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 

REQUERIDO: Nome: HELOISA SOUZA ROCHA Endereço: RUA SESSENTA 

E OITO, 07, CASA 07 - QUADRA 10, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-340 Nome: THAIS DE SOUZA PENHA Endereço: RUA SESSENTA E 

OITO, 07, CASA 07 - QUADRA 10, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-340 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044438-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALVES DOS SANTOS (REU)

ALIETE GAUNA PENA (REU)

M. A. S. (REU)

M. B. G. A. (REU)

M. A. L. D. S. (REU)

JOSILENE LARA SOARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044438-27.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA 

Endereço: RUA B, 41, CPA IV - Morada da Serra, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-703 REQUERIDO: Nome: MARLON BRENO GAUNA AMORIM 

Endereço: RUA QUINZE, 244, 28, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-762 Nome: ALIETE GAUNA PENA Endereço: RUA QUINZE, 244, 28, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-762 Nome: MAURÍCIO 

ANTÔNIO LARA DA SILVA Endereço: RUA DOZE, 17, QUADRA 20, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-531 Nome: JOSILENE LARA SOARES 

Endereço: RUA DOZE, 17, QUADRA 20, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-531 Nome: MARCO ANTÔNIO SANTOS Endereço: RUA TRÊS, 

30, QUADRA 03, JOÃO BOSCO PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-760 

Nome: TATIANA ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA TRÊS, 30, 

QUADRA 03, JOÃO BOSCO PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-760 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004270-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004270-51.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SORIANE DE SOUZA TELES Endereço: AVENIDA 

TELES PIRES, 146, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 

REQUERIDO: Nome: WELTON INACIO DA SILVA Endereço: Avenida Manoel 

José de Arruda, Shopping Popular - box 388, Dom Aquino, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033755-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. Q. (LITISCONSORTES)

L. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1033755-28.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JONILSON VICENTE FERREIRA Endereço: Alameda 

Júlio Muller, s/n, 96.0, Ponte Nova, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-907 REQUERIDO: Nome: LUCINEIDE SANTANA ALVES Endereço: 

RUA NOVA DENISE, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-165 Nome: GETULIO GONÇALVES DE QUEIROZ Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, bloco 18 , 

apartamento 301, Residencial São Carlos, RESIDENCIAL SÃO CARLOS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-025 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 174 de 3769



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043461-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL DE SOUZA DELGADO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1043461-35.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO Endereço: 

Av. Dantes Martins de Oliveira, (avenida dos traba, S/N, S/N, Apto 102, 

Bloco 11, Condomínio Parque Chapada dos Mirante, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 REQUERIDO: Nome: RANGEL DE SOUZA DELGADO Endereço: 

RUA CANDIDO MARIANO, 465, - ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-150 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061333-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. R. (AUTOR(A))

A. P. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. A. F. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1061333-63.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BERNARDO MARQUES ROSA Endereço: AVENIDA 

CUIABÁ, 637, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-413 Nome: ANA 

PAULA MARQUES PEDROSA Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 637, COHAB 

NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-413 REQUERIDO: Nome: LENNON 

VICTOR AMARO FERREIRA ROSA Endereço: RUA BARRA DO GARÇAS, 

203, JOSÉ PINTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-327 FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006516-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1006516-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NAIRA LUIZA FOLLMANN Endereço: RUA UM, 185, 

SÃO JOSÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-530 REQUERIDO: Nome: JULLE 

EMERSON NOGUEIRA DA SILVA Endereço: RUA SOROCABA, 20, SALA 

03, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-105 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a juntada do requerido nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005194-89.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOSENY MARIA SOARES MODESTO (AUTOR(A))

SIMONE MARIA SOARES MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MARQUES LEITE OAB - MT11144-O (ADVOGADO(A))

IGOR GUERRA ROCHA OAB - MT19808-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818-O (ADVOGADO(A))

LIGIA MARCIA DA SILVA OAB - MT9590-O (ADVOGADO(A))

STEFANIE ROSA GOMES GEISS OAB - MT12189-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ENY RODRIGUES SOARES MODESTO (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE CLOVIS PIRES MODESTO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0005194-89.2011.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de qualquer outra decisão nestes autos, 

esclareça o ocorrido ou cumpra-se, primeiramente, na íntegra, a seguinte 
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determinação de Id 23809412-Pág. 1: “Atento ao noticiado e postulado pela 

herdeira no Id 23809160, primeiramente, para que não restem 

dúvidas/questionamentos futuramente, providencie a Secretaria judicial, a 

juntada de extrato atualizado da conta judicial, conforme se requer no Id 

23809160-Pág. 4 ou justifique eventual inviabilidade, se for caso.” Após, 

cumprida a determinação supra, oportunize-se a manifestação da 

inventariante e herdeira, não representada pelos mesmos advogados para 

que manifestem no prazo de dez dias, a inventariante, aliás, inclusive 

sobre a última petição de Id 26094006 e documentos juntados, e, em 

seguida, voltem conclusos para análise. Às providências. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011238-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FATIMA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1011238-29.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Antes da análise dos pedidos constantes na inicial, intime-se a 

Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir o determinado no Id n. 18847080 e instruir os autos com a 

cópia dos documentos pessoais do Requerido. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024418-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. E. S. K. (REQUERENTE)

A. D. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT0015135A (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA OAB - MT4499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1024418-15.2019.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual c/c partilha de bens, regularização de pensão 

alimentícia e guarda Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual c/c partilha de bens, regularização de pensão alimentícia e 

guarda ajuizada por André Domingos Klein e Yanne Émelyn Souza Klein, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

contraíram matrimônio sob o regime de participação final nos aquestos e 

que tendo em vista o fim do relacionamento familiar e não desejando 

manter o matrimônio, os Requerentes vêm requerer o divórcio consensual. 

Esclarecem que do enlace adveio o nascimento de uma filha e, em relação 

á ela, acordaram acerca da guarda, direito de visitas e alimentos e que 

foram adquiridos bens, tendo sido ajustado acerca da partilha destes, nos 

termos dispostos na petição inicial. As partes dispensam um do outro o 

pagamento de pensão alimentícia. A Requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Pedem, ao final, a procedência do pedido e a homologação do 

divórcio nas condições expostas na exordial. O pedido veio instruído com 

os documentos necessários a propositura da ação. Intimados, os 

Requerentes procederam a emenda a inicial, atribuindo o correto valor à 

causa, Id n. 21160683. Indeferido os benefícios da justiça gratuita, os 

Requerentes efetuaram o recolhimento das custas/taxas judiciárias, Id n. 

24078538/ 24078540. O Ministério Público manifestou-se no Id n. 

26871378 não opondo óbice a homologação do acordo. Relatei. 

Fundamento e decido. A presente ação está pronta para julgamento, uma 

vez que se trata de requerimento conjunto, o qual está em conformidade 

com a nova redação do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional n. 66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao 

magistrado, analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção 

ao art. 371, do CPC, formar livremente sua convicção. Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes, deixar de acolher o 

pedido de divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos 

Requerentes e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma vez 

que estão satisfeitos os requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o 

vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, 

HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os 

termos do acordo postulado na petição de Id n. 20730653, onde ficou 

estabelecido que a guarda da filha menor será compartilhada e a menor 

residirá no lar materno, uma vez que as partes residem em cidades 

diferentes, o pai em Rio Branco/AC e a mãe em Cuiabá/MT. As visitas do 

pai serão franqueadas, podendo fazê-la a qualquer tempo. Durante as 

férias escolares, 15 (quinze) dias serão de direito do pai e o restante com 

a mãe. Relativo às datas festivas, dia das mães, a menor ficará com sua 

genitora, e no dia dos pais, com o seu genitor. Natal e ano novo serão 

alternados entre os pais. (Natal com a mãe, ano novo com o pai, e vice e 

versa). Acordam os Requerentes que os termos da guarda compartilhada 

são consensuais e podem ser alterados a qualquer tempo. O pai pagará 

alimentos à filha no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do seu 

salário mensal, incidindo os descontos na participação nos lucros da 

empresa e demais verbas advindas do labor do Requerente/pai, excluindo 

os descontos previdenciários e imposto de renda, mediante desconto em 

folha de pagamento e depositado na conta bancária indicada de 

titularidade da Requerente/mãe, Id n. 20730653, pág. 5. Acordaram que 

fará parte da pensão alimentícia, no percentual de 20% ( vinte por cento), 

a devolução do Imposto de Renda do pai/Requerente. Convencionam que o 

pai pagará, ainda, o plano de saúde da menor e as mensalidades da 

creche/escola diretamente aos credores. Acordaram que em caso de 

dispensa do Requerente/pai pela empresa ou a pedido deste, deverá ser 

retido das verbas trabalhistas e indenizatórias o percentual de 30% (trinta 

por cento), sendo 20% (vinte por cento) referente a pensão alimentícia e 

10% (dez por cento) referente ao plano de saúde e pagamento da 

creche/escola, devendo tais valores serem depositados na conta bancária 

indicada de titularidade da Requerente/mãe, Id n. 20730653, pág. 5 A 

Requerente voltará a usar o nome de solteira. Ante a declaração da 

existência de bens adquiridos na constância do casamento, homologo os 

termos da partilha celebrada entre as partes. Por se tratar de divórcio 

consensual, expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da 

sentença, no Cartório de Registro competente. Oficie-se, ainda, ao 

empregador do Requerente/pai para que promova o desconto e crédito 

dos alimentos na forma acordada. Custas já pagas. Ciência ao Ministério 

Público. Após, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1050151-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ORTIZ FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ COSTA PEREIRA OAB - MT17515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1050151-80.2019.8.11.0041 

Vistos, etc... Constata-se dos autos que intimado o d. advogado Dr. Edson 

Luiz Costa Pereira, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o processo 

com as peças necessárias para seu prosseguimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição, Id n. 26189975, quedou-se inerte, Id n. 

27955390. Dito isso, determino a desconstituição destes autos, mediante 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1049818-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ORTIZ FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ COSTA PEREIRA OAB - MT17515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1049818-31.2019.8.11.0041 

Vistos, etc... Constata-se dos autos que intimado o d. advogado Dr. Edson 

Luiz Costa Pereira, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o processo 

com as peças necessárias para seu prosseguimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição, Id n. 26189962, quedou-se inerte, Id n. 

27955700. Dito isso, determino a desconstituição destes autos, mediante 

as anotações e baixas necessárias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059289-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER MANOEL DE SIQUEIRA GODOY OAB - MT16194/O 

(ADVOGADO(A))

THORMIRES AROLDO PINTO GODOY OAB - MT26220/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1059289-71.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c guarda e alimentos c/c 

partilha de bens c/c tutela de urgência. Vistos, etc... Defiro os benefícios 

de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

guarda e alimentos c/c partilha de bens c/c tutela de urgência proposta por 

Tiago Soriano Ayres em face de Daniella Auxiliadora de Godoy, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese de que as partes 

conviveram em união estável por três anos e que dessa união adveio o 

nascimento de uma filha Manuela Godoy Ayres, nascida em 04/12/2017. 

Salienta que com o fim da união, a menor ficou residindo na residência da 

Requerida, podendo o Requerente fazer suas visitas, mas, por enquanto, 

sem nenhum acordo entre as partes. Alega que a convivência pacífica 

havida entre as partes está sendo possível neste momento, em razão de 

que no dia 26/11/2019, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, processo nº 

1051810-27.2019.8.11.0041, revogou as medidas protetivas a pedido da 

Requerida, portanto, tornando mais viável o acesso a filha, bem como a 

comunicação entre as partes. Relata que na medida protetiva fora 

determinado que a Requerida ficasse no lar, e que o Requerente se 

afastasse. No entanto, por livre e espontânea vontade da Requerida, esta 

saiu de casa com a filha. Afirma que desde a saída da Requerida da 

residência do Requerente, a filha do casal tem ficado com a mãe, e o pai 

tem feito suas visitas. Ressalta que antes da mudança da Requerida, a 

filha já estava morando na casa do Requerente e este entende que para o 

seu melhor desenvolvimento e amenizar os abalos rotineiros devidos à 

mudanças, que a mesma tenha sua residência fixa com o pai, todavia 

mantendo-se, por óbvio, o direito da mãe de vista-la a hora que bem 

entender, avisando-se com antecedência para evitar desencontros. 

Salienta que a Requerida possui algumas complexidades no tocante a sua 

saúde (depressão e transtornos de bipolaridade) e isso poderá mesmo 

que involuntariamente, afetar a filha como já aconteceu, pois a menor já 

presenciou o episódio em que a Requerida jogou álcool no Requerente e 

ameaçou de atear fogo em seu corpo, assim como no dia em que a 

Requerida cortou seus pulsos e partes do corpo por aborrecimento 

oriundo de ciúmes do Requerente. Diante disso, pede o Requerente, em 

sede de tutela de urgência, a concessão da guarda provisória da filha. 

Instruiu o pedido com documentos, os quais foram complementados no Id 

n. 27528493, 27528498 e 27528509. É o relatório. Decido. Registra-se, 

primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o 

nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de 

uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação 

da decisão final almejada. No caso em exame, diante do noticiado na inicial 

e dos documentos apresentados, como medida acautelatória, defiro o 

pedido de tutela de urgência e concedo provisoriamente a guarda da 

menor ao Requerente, mediante termo. Fixo, também, provisoriamente o 

direito de visitas/convivência da Requerida/mãe, de maneira livre, avisando 

com antecedência, devendo estas ocorrerem na residência do 

Requerente, em razão dos fatos noticiados. Considerando que de acordo 

com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/03/2020 às 16:30 horas. Cite-se a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que a carta precatória 

deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia 

da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

Autora (artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente, através de seu d. 

patrono, para comparecer na audiência, cientifique o Ministério Público. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Sem prejuízo do cumprimento das providências 

acima, entendo conveniente e determino a realização de um estudo social, 

com a oitiva das partes, da menor, e de vizinhos, se possível, a fim de 

constatar os fatos alegados e verificar, in loco, e a situação noticiada. O 

laudo deverá ser juntado aos autos até 05 (cinco) dias antes da audiência 

acima designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055945-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BUFULIN OAB - SP44471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1055945-82.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VALFREDO CAPELLATO Endereço: ÁREA RURAL, 

s/n, ÁREA RURAL DE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 

REQUERIDO: Nome: JEANNE MARTINS NASCIMENTO Endereço: RUA 

araponga, 01 quadra 11, RESIDENCIAL MARIA DE LOURDES, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78074-002 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 
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notifica-lo de que os autos aguarda manifestação até 27/01/2020 

conforme determinado no ID 26675476, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055131-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ROSA ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RAQUEL PACHECO MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RUBENS ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0055131-29.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: RUBENS ARAUJO Endereço: desconhecido Nome: 

RAQUEL PACHECO MACEDO Endereço: desconhecido Nome: CAROLINE 

ROSA ARAUJO Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: MARIA DE 

LOURDES ARAUJO DE SOUSA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pna de arquivamento dos autos conforme 

determinado e conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004802-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA OAB - 522.229.691-15 

(REPRESENTANTE)

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0004802-76.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DA SILVA 

Endereço: desconhecido Nome: ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA 

CUNHA Endereço: DAS VIOLETAS, 290, JD CUIABA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-142 REQUERIDO: Nome: LEONARDO CAPOSSOLI DA CUNHA 

Endereço: RUA SAO GABRIEL N4 , CRISTO REI, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007655-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEIXOTO PORTO OAB - 024.087.351-30 (REPRESENTANTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA DANUZZIA CAMIJO MORRONE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007655-36.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MANUELA PEIXOTO CAMEJO MORRONE Endereço: 

RUA K, 55, RESIDENCIAL SOLAR DA CHAPADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-624 Nome: ADRIANA PEIXOTO PORTO Endereço: RUA K, 55, 

RESIDENCIAL SOLAR DA CHAPADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-624 

REQUERIDO: Nome: TANIA DANUZZIA CAMIJO MORRONE Endereço: RUA 

SAO MIGUEL, 1300, DONATOS, STA VITÓRIA PALMAR - RS - CEP: 

96230-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da expedição de oficio 

solicitando devolução da Carta Precatória conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035342-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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H. S. N. X. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. C. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035342-56.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: HENEIA SILVA NUNES XAVIER Endereço: RUA 

AMARAL MOREIRA, 562, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-300 

REQUERIDO: Nome: NILTON VALENTE COSTA JUNIOR Endereço: RUA 

OITENTA, 13, quadra 108, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-488 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência na expedição de oficio 

solicitando devolução da Carta Precatória conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008528-39.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. F. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0008528-39.2008.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VERA LUCIA FERREIRA BASSITT Endereço: RUA 

DR. RAUL DE CARVALHO, N 946, - ATÉ 2543/2544, Boa Vista, SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO - SP - CEP: 15025-300 REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE 

ALVARO FERREIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor do envio da Carta Intimação expedida em 

07/06/2019, uma vez que o Ar não retornou conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Certidão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA COELHO E CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 

PROCESSO: 1007424-43.2018.8.11.0041 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) REQUERENTE:Nome: LUZINETH CONCEICAO SOARES Endereço: RUA 

MARAJÓ, 07, Quadra 03, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-045 

REQUERIDO:Nome: FELICIANA COELHO E CONCEICAO Endereço: 

AVENIDA RIBEIRÃO PRETO, 09, Quadra 01, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-080 CERTIFICO que, decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até 

a presente data, qualquer manifestação/impugnação do autor, embora 

devidamente intimado para manifestar acerca do laudo juntado nos autos. 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Gestora Judiciária (Assinatura Eletrônica) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022249-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Sergio Ataufo Fontes OAB - MT13432-B (ADVOGADO(A))

FRANCISVAL AUGUSTO MORAES OAB - MT3088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. L. D. A. (REU)

R. A. D. A. (REU)

M. A. D. A. (REU)

M. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

I. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. A. T. (REU)

J. A. D. A. (REU)

E. D. L. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. M. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. M. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. A. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. D. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. C. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

B. O. D. A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0022249-19.2012.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Observa-se 

que os presentes autos foram digitalizados nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, todavia, verifico que o Recurso de 

Apelação de Id n. 23478795 não adveio integralmente a este processo. 

Diante disso, proceda-se a Secretaria Judicial a juntada do Recurso de 

Apelação apresentado pela Requerida/Recorrente Cleuza Alves de 

Almeida em sua integralidade. Após cumprido o acima determinado, 

considerando o recurso de apelação interposto pela Requerida/recorrente 

Cleuza Alves de Almeida, intime-se a Requerente/recorrida para 

responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC). No caso de recurso adesivo, intime-se a 

Requerida/apelante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1010 § 2º do CPC). Após, não sendo possível juízo de 

admissibilidade em primeiro grau, (art. 1010 § 3º do CPC), com ou sem 

resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

as cautelas de estilo e nossas homenagens. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036043-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REQUERIDO)

JULIANA DUARTE SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036043-80.2018.8.11.0041 Ação: 

Tutela e Guarda de Menor com Pedido de Tutela Antecipada Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Tutela e Guarda de Menor com Pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por Maria Aparecida da Silva, em face de Juliana 

Duarte Silva, todas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese 

de que a Requerente é tia da adolescente Jamily Duarte Silva, nascida em 

19/06/2003, e que esta, desde o falecimento de sua avó materna vem 

residindo em sua companhia. Prossegue dizendo que tanto a Requerida 

quanto a adolescente possuem transtorno psiquiátrico (esquizofrenia) e 

necessitam de cuidados especiais. Assevera que vem encontrando 

dificuldades para prestar os cuidados necessários à sobrinha, 

especialmente no que diz respeito à matrícula escolar, como também, em 

relação ao benefício LOAS, por não possuir nenhum documento legal que 

possa representa-la. Dessa forma, pede seja deferida a antecipação de 

tutela para fins de que seja concedida a guarda da adolescente em seu 

favor. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Logo em seguida, adveio relatório de estudo interprofisisonal 

realizado pela assiste social e psicóloga, Id n. 19073444. Parecer 

ministerial, opinando pela procedência do pedido, Id n. 22767701. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Registra-se, 

primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o 

nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de 

uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação 

da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, pressupõe 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado pela Requerente e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do 

CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada alguma 

das hipóteses do art. 311 do CPC. No caso em exame, diante do noticiado 

na inicial, Id n. 16033032, e do estudo interprofissional que corrobora com 

as afirmações feitas pela Requerente ao concluir que ”...a Requerente 

possui todas as condições favoráveis para cuidar da sobrinha”, e que 

com intuito de proporcionar a adolescente os cuidados necessários, tais 

como: “...avaliação e o tratamento multiprofissional (médico, psicólogo, 

arteterapeuta, psicopedagogo) adequado e de forma regular, como 

também a jovem seja matriculada na escola” Id n. 19073444-Pág. 7, como 

medida acautelatória, defiro o pedido liminar e concedo provisoriamente a 

guarda da adolescente a Requerente, mediante termo. No mais, 

considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/03/2020 às 

14:00 horas, dada a necessidade de expedição de carta precatória. 

Cite-se a parte Requerida, através de carta precatória, em observância da 

Portaria CGJ n. 142, de 08/11/2019, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC ausência injustificada na audiência de 

conciliação pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme 

previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se 

não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, através de sua advogada, para comparecer na audiência, 

bem como cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1023312-18.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MILENA CAMILA TACONI BOLONHEZI SCARDELAI 

Endereço: avenida das palmeiras, sn, condominio rio jangada, casa 470, 

jardim imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 REQUERIDO: Nome: PAULO 

RICARDO DA SILVA LAURENTINO Endereço: RUA R-5, 11, qd 30, PARQUE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-464 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar acerca da petição juntada de Ids. 

26587512 e 26587513, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

E l e t r o n i c a m e n t e ) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1037323-23.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de curatela e tutela de urgência. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela e tutela de urgência 

movida por Jarbas João Spolador Filho, em face de Silvia Maria Martins, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filho 

da Requerida, a qual sofreu um AVC na data de 05/06/2016 e, diante 

disso, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da 

vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Informa o 

Requerente que reside com a Requerida e lhe presta auxilio na 

manutenção da moradia e nos cuidados pessoais e alimentares. Pede, ao 

final, o Requerente que seja julgado procedente o pedido para fins de que 

seja nomeado em definitivo curador da Requerida. O pedido veio instruído 

com os documentos necessários a propositura da ação. Realizada 

audiência, a Requerida foi entrevistada e respondeu às perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a 

Requerida necessita do auxílio de terceiros para todos os seus afazeres. 

Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando o Requerente curador provisório da Requerida e determinada 

outras providências, Id n. 11200297. Certidão informando que não houve 

impugnação pela Requerida, Id n. 11872716. A d. Curadora nomeada 

apresentou contestação por negativa geral, Id n. 12216843. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 23829300. O Requerente manifestou nos 

autos concordando o laudo pericial apresentado, Id n. 24105252. 

Manifestação apresentada pelo d. Curador Especial juntada no Id n. 

25239936. Parecer ministerial acostado no Id n. 26791106 não se opondo 

ao pedido inicial. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é filho da Interditanda, Id n. 11096007. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

23829300, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na 

paciente em 29/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 I64.9 

(acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita 

de auxílio de terceiros para realizar os atos básicos de sua vida”. Neste 

sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Silvia 

Maria Martins até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu filho Jarbas João Spolador Filho, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024576-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA OAB - MT21872/O 

(ADVOGADO(A))
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1024576-41.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de tutela provisória de 

urgência movida por Zenaide Ferreira Santos de Medeiros, em face de 

Luiz Ferreira dos Santos, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que a Requerente é irmã do Requerido, o qual é portador de 

transtorno mental (CID – 10 F06 + F29). Esclarece que durante anos veem 

acompanhando a situação do Requerido, o qual não toma seus remédios 

corretamente, não consegue coordenar sua vida em todos os aspectos, 

seja higiênico, financeiro, social ou pessoal. Informa que o Requerido 

costumava levar outros usuários de drogas para dentro da residência 

onde morava, ocasião em que este se alterava e atormentava o sossego 

de seu irmão, que era seu vizinho, inclusive, ameaçando-o de morte. 

Relata que o Requerido desde o ano de 2015 é morador de rua e se 

recusava a voltar ficar em sua casa, a fazer uso de medicamentos e levar 

uma vida decente, apesar de todos os esforças da Requerente. Ressalta 

que após a Requerente e seu filho serem agredidos pelo Requerido, 

situação que gerou trauma e desgaste muito intenso, esta internou o 

mesmo compulsoriamente em uma clínica de reabilitação e paga 1.000,00 

(um mil reais) por mês. Afirma que arca com essa despesa sozinha e a 

interdição daria legalidade e legitimidade para a busca por benefícios 

previdenciários e regularização de informações para a prestação de 

contas anual de seu imposto de renda. Pede, ao final, seja declarada a 

interdição do Requerido e nomeada a Requerente sua curadora. Realizada 

audiência, Id n. 10404908, o Requerido foi entrevistado e respondeu às 

perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu que o Requerido é seu irmão e que não gostaria que o mesmo 

estivesse nesta situação. Explicou, ainda, que ele deseja viver na rua, tem 

oscilações de comportamentos, tem momentos que fica violento, agride as 

pessoas e também sofre agressões de terceiros. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventual impugnação e determinada outras providências. 

Certidão informando que decorreu o prazo sem que houvesse qualquer 

manifestação/impugnação pelo Requerido, Id n. 11706259. O d. Curador 

Especial nomeado apresentou contestação/impugnação por negativa 

geral, Id n. 11775914. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22445335. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

22911130. Manifestação apresentada pelo d. curador especial juntada no 

Id n. 27616978. Certidão informando que decorreu o prazo sem que 

houvesse manifestação pela Requerente, Id n. 28053193. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é irmã do Interditando, 

Id n. 8717175/8717212. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id n. 22445335, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo avaliação realizada no paciente em 06/08/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 F29 + F19.5 (psicose não orgânica + 

transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas) 

e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio 

de terceiros para realizar os atos básicos de sua vida”. Neste sentido, 

aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Luiz 

Ferreira dos Santos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Zenaide Ferreira Santos 

de Medeiros, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027828-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ISABEL LUIZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA PEDROZO SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1027828-52.2017.8.11.0041 Ação: 

Curatela. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Curatela proposta por Isabel 

Luiza Lopes, em face de Zilda Pedrozo Silva, ambas qualificadas nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha da Requerida, a qual é 

idosa (97 anos) e não possui mais condições de gerir seus atos da vida 

civil, uma vez que é portadora de doença de Alzheimer. Esclarece que a 

Requerida necessita de supervisão constante para atividades básicas da 

vida diária, bem como receber benefícios financeiros oriundos do INSS – 

Instituto de Seguridade Social (BPC) e realizar movimentações bancárias 

em instituições financeiras. Informa que tem acompanhado a Requerida, 

dispensando além de carinho e amor, todos os cuidados necessários para 

que possa ter uma vida digna. Ressalta a Requerente que a Requerida 

possui outros três filhos, todos maiores. Pede, ao final, a decretação da 

interdição da Requerida e que seja a Requerente nomeada sua curadora. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 10082752. Por decisão, Id 

n. 10220010, foi antecipada parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando a Requerente curadora provisória da Requerida e, ainda, 

determinando outras providências. Certidão informando que não houve 

impugnação pela Requerida, Id n. 14779650/ 25294137. O d. Curador 

especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id n. 

15103258. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22605482. O 

Ministério Público manifestou-se nos autos informando que não opõe óbice 

ao pleito contido na inicial, Id n. 27288502. Relatei. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 9746613, pág. 3. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22605482, o qual traz que “(...) Segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 12/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00 (Demência 

na Doença de Alzheimer em estágio avançado) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxilio de terceiros para 

realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para alimentar quanto 

para cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Zilda 

Pedrozo Silva até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua filha Isabel Luiza Lopes, com fundamento no 

art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029817-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1029817-59.2018.8.11.0041 Ação: 
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Reconhecimento e Dissolução de união estável c/c partilha de bens. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, ajuizada por Alaide Maria dos Santos, em 

face de Gumercino Custódio da Cruz, ambos qualificados nos autos, sob 

os argumentos apostos no pedido inicial (Id n. 15260101). Instruiu o pedido 

com documentos. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo 

entre as partes, Id n. 17039159, razão pela qual foi determinado que se 

aguardasse o prazo para apresentação de contestação pelo Requerido. O 

Requerido apresentou proposta de acordo no Id n. 18764961, 

acompanhada de documento. Intimada a Requerente para manifestar, esta 

informou que não possui mais interesse no prosseguimento do feito e 

requereu sua extinção, Id n. 22347667. O Requerido intimado, através de 

seu d. patrono, para manifestar sobre o pedido de desistência da 

Requerente, quedou-se inerte, Id n. 27833336. Relatei. Fundamento e 

decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, 

impõe-se a extinção do processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, 

do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e 

com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e julgo 

extinto o presente feito. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029478-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARLOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CARLOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029478-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de curatela provisória. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória proposta por 

Benedita Carlos Almeida Sakai, em face de Maria de Lourdes Carlos 

Almeida, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que é filha da Requerida, a qual é idosa e portadora de doença de 

Alzheimer avançado (CID 10 - G30), Síndrome da cauda equina (CID 10 - 

G83.4) e Paraplegia espástica (CID 10 - G82.1). Informa, ainda, que a 

Requerida não goza mais de pleno discernimento e de condições para 

continuar a exercer os atos da sua vida civil, sendo necessária a 

nomeação de um curador para representa-la. Destaca que a Requerida é 

viúva e após ter sido acometida pelas enfermidades acima relatadas, é a 

Requerente que tem assumido toda a responsabilidade por ela e 

procedendo com os cuidados necessários, garantindo a devida prestação 

de assistência. Pede, a Requerente, ao final, seja julgado procedente o 

pedido. Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, Id n. 15392432, foi antecipada parcialmente os efeitos 

da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória da 

Requerida e, ainda, foi determinada outras providências. Relatório de 

estudo interprofissional acostado no Id n. 16366206. Certidão informando 

que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 19291010. O d. Curador 

especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id n. 

20025784. Parecer ministerial acostado sob o Id n. 22183822 opinando 

pela procedência do pedido. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id 

n. 22504606. Com nova vista dos autos, o Ministério Público ratificou o 

parecer lançado anteriormente, Id n. 22871651. Manifestação do d. 

Curador especial acostada no Id n. 27636082. A Requerente nada 

manifestou nos autos acerca do laudo pericial juntado, Id n. 28044847. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 15210579, pág. 2. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id n. 22504606, o qual traz que “(...) Segundo a 

avaliação realizada na paciente no dia 11/07/2019 a mesma é portadora de 

patologia CID 10 F00.1 (demência na doença de Alzheimer de início tardia) 

e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de 

supervisão e auxílio de terceiros para realizar atos básicos de sua vida 

tanto para se alimentar quanto de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: 

"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Maria 

de Lourdes Carlos Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Benedita Carlos Almeida 

Sakai, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 184 de 3769



hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031150-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. M. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1031150-12.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória (tutela de urgência) Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

(tutela de urgência) movida por Jenifer Vitória Pereira Lopes em face de 

Jeverson Vieira da Mota Júnior, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que a Requerente é companheira do Requerido 

e atualmente vem cuidando do mesmo, dispensando a ele todos os 

cuidados necessários, em razão da incapacidade deste para os atos da 

vida civil, a qual se originou devido ter sido acometido por acidente 

vascular cerebral hemorrágico secundário a malformação arteriovenosa 

dos vasos cerebrais, sequelas de hemorragia intracerebral (CID 1.I64; CID 

I69-1; CID Q28.2), ocorrido em outubro de 2016. Alega que a incapacidade 

do Requerido ganha maior relevância diante do fato de que apresenta 

grave comprometimento funcional neurológico, que o incapacita total e 

temporariamente para atividade laborativa, apresentando limitação para a 

vida independente. Informa que o Requerido não possui bens, mas está 

regularmente recebendo o benefício auxílio-doença junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Aduz, como medida voltada a garantir 

os interesses do Requerido, faz-se necessária a representação legal de 

curador com urgência, devido a necessidade de ser juntado aos autos de 

nº 0008141-77.2018.4.01.3600, que tramita perante o Juízo da 6ª Vara do 

Juizado Especial Federal de Mato Grosso, o Termo de Curatela. Pede, ao 

final, a procedência da ação. Realizada audiência, Id n. 21984286, o 

Requerida foi entrevistado e respondeu as perguntas que lhe foram feitas. 

Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o Requerido tem 

dificuldades para falar, embora consiga fazer sozinho suas necessidades 

pessoais de higiene, necessita ser supervisionado. Esclareceu, ainda, que 

do lado direito do Requerido, em razão do aneurisma, ficou comprometido. 

Em seguida, foi determinado que os autos aguardassem o prazo de 15 

(quinze) dias para eventual apresentação de impugnação e antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente curadora 

provisória do Requerido e, ainda, determinada outras providências. O d. 

Curador Especial apresentou contestação por negativa geral no Id n. 

23330290. Laudo pericial acostado sob o Id n. 24601717. A Requerente, 

através da petição Id n. 25003805, manifestou sua concordância com o 

laudo pericial apresentado. Manifestação do d. Curador especial juntada 

no Id n. 25969087. O Ministério Público manifestou-se nos autos 

informando que não opõe óbice ao pleito contido na inicial, Id n. 27169047. 

Certidão informando que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 

27916757. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela convive maritalmente com o Interditando, Id n. 21743095, pág. 1/3. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 24601717, 

conclusiva no sentido de que: “(...) Em razão de seu diagnostico o 

paciente não apresenta condição tanto física quanto mental para gerir sua 

pessoa e ou administrar seus bens”. E, ainda: “(....) Segundo a avaliação 

realizada no paciente no dia 17/09/2019 o mesmo é portador de patologia 

CID 10 Q28.2 + I69.1 (malformação arteriovanosa dos vasos cerebrais + 

sequela de hemorragia intracerebral) e não apresenta condições de gerir 

sua vida civil necessitando de auxilio de terceiros para tomada de 

decisões”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- companheira - do Interditando, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Jeverson Vieira da Mota Júnior até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua companheira Jenifer Vitória 

Pereira Lopes, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 
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bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (companheira 

do interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013563-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DUTRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DUTRA RANGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013563-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência. Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória em 

tutela de urgência movida por Vanderlei Dutra Rangel, em face de Valdir 

Dutra Rangel, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que o Requerido é seu irmão e se encontra incapaz desde o ano de 

2012, quando foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, chegando 

ao ponto de tentar suicídio. Informa que o Requerido vive sob a vigilância 

do Requerente, já que não detém o discernimento para se alimentar e se 

medicar, necessitando de auxílio, inclusive, para administrar os valores 

referentes à aposentadoria por invalidez concedida via ação judicial, na 

qual foi condicionado o recebimento a apresentação de termo de curatela. 

Pede, ao final, seja julgado procedente o pedido. A inicial veio instruída 

com os documentos necessários a propositura da ação. Realizada 

audiência, Id n. 19425071, o Interditando foi entrevistado e não respondeu 

às perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente 

esclareceu que o Requerido não fala, precisa dar banho, cortar unhas, 

cabelos, enfim, todos os atos para sua manutenção tem que ser praticado 

por terceiros, inclusive, os medicamentos além de ser ministrado por 

terceiros, tem que ser mantido fora do alcance do Requerido. Informou, 

ainda, que o Requerido quando não medicado, se torna agressivo e, 

inclusive, já tentou suicídio, sendo interrompido por terceiros. Em seguida, 

foi determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido, antecipada parcialmente os efeitos da tutela, 

nomeando o Requerente curador provisório do mesmo, e determinada 

outras providências. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22074135. O d. Curador Especial nomeado apresentou contestação por 

negativa geral, Id n. 23332185. O Ministério Público manifestou-se nos 

autos informando que não opõe óbice ao pleito contido na inicial, Id n. 

27121896. Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 27893307. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é irmão do Interditando, Id n. 19110489/19110873, pág. 2. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22074135, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F20.0 

(Esquizofrenia Paranoide) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- irmão - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Valdir 

Dutra Rangel até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu irmão Vanderlei Dutra Rangel, com fundamento 

no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do curador 

nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 186 de 3769



subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (irmão do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003088-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JANE FELIPE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONYN VON FELIPE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003088-59.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela 

provisória em antecipação de tutela movida por Aparecida Jane Felipe 

Cunha, em face de Ronyn Von Felipe dos Santos, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerente é irmã do 

Requerido, o qual é portador de Síndrome de Down (CID 10 Q90.9 - 

síndrome de Down não especificada). Informa que era a mãe das partes 

quem representava o Requerido nos atos da vida civil, inclusive, 

recebendo o valor da aposentadoria, todavia, a mesma veio a óbito em 

02/10/2018, ficando, assim, impedidos de fazerem o saque do referido 

valor. Pede, ao final, seja julgado procedente o pedido para fins de nomear 

a Requerente curadora do Requerido. A inicial veio instruída com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 

18579114, o Requerido foi entrevistado e não respondeu nenhuma das 

perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu que o Requerido não fala, embora consegue entender o que 

ele tenta expressar; precisa de auxílio para os cuidados pessoais como 

banho, cortar unhas, cabelos, tomar remédios enfim todos os atos para 

sua manutenção tem que ser praticado por terceiros. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventual impugnação e foi antecipada parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória 

do Requerido e determinada outras providências. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22074538. O d. Curador Especial 

nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id n. 22159578. O 

Ministério Público manifestou-se nos autos informando que não opõe óbice 

ao pleito contido na inicial, Id n. 27266755. Relatei. Fundamento e Decido. 

Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é irmã do Interditando, Id n. 17542931, pág. 2/3. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22074538, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 Q90 

(Síndrome de Down) e não apresenta condições de gerir sua vida civil e 

necessita de auxilio de terceiros para realizar todos os atos básicos de 

sua vida, tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Ronyn 

Von Felipe dos Santos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Aparecida Jane Felipe 

Cunha, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 
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pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057918-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. (REQUERIDO)

D. R. C. (REQUERIDO)

R. R. C. (REQUERIDO)

R. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1057918-72.2019.8.11.0041 Ação: 

Substituição de curatela c/c pedido de divórcio litigioso com pedido de 

antecipação de tutela. Vistos, etc... Primeiramente necessário ressaltar, 

aliás, conforme informado no Id n. 26947015, pág. 14, item “c”, que o 

presente processo deverá tramitar com prioridade, nos termos da Lei 

10.741/03, art. 71 do Estatuto do Idoso c/c art. 1.048, I, do CPC. Anote-se 

inclusive na autuação, para os fins de direitos. Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento 

ao noticiado e pretendido no pedido inicial pela Requerente, Id n. 

26947015, esclareço, nesta oportunidade, que não há como prosseguir a 

presente ação com o pedido de substituição de curatela e divórcio litigioso, 

isso porque, estes pedidos possuem ritos distintos, o primeiro, 

procedimento especial, cujo objetivo é o de substituir a quem foi conferido 

o direito/dever de representar civilmente o incapaz e, o segundo, possui 

procedimento comum, onde as partes poderão, no decorrer do processo, 

fazer provas de suas alegações. Dito isso, intime-se a Requerente, 

através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a 

emenda a inicial, informando se prosseguirá a ação em relação a 

substituição de curatela ou em relação ao divórcio litigioso, devendo, em 

qualquer dos casos, adequar o pedido e o polo passivo da ação. Caso a 

Requerente prossiga com o processo em relação a substituição de 

curatela, deverá, no mesmo prazo acima, informar o endereço da 

Requerida Caroline Carmona, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me 

conclusos. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013236-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE ROCHA NUNES OAB - MT8125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013236-32.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de união estável “ post mortem”. Vistos etc... Trata-se de 

Ação Declaratória de união estável “ post mortem”, ajuizada por Jussara 

Figueiredo de Cerqueira, Reinaldo Rosa Cerqueira, Serapião Rosa 

Cerqueira, Morgana Rosa Cerqueira e Hermínio Paulo de Cerqueira Junior, 

todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 

19064403). Instruíram a inicial com documentos. Intimados os 

Requerentes, através de seu d. patrono, para, procederem a emenda a 

inicial, fazendo incluir no polo passivo desta ação os herdeiros do falecido 

Reginaldo Rosa de Cerqueira, com a respectiva qualificação e cópia dos 

documentos pessoais, ficando, expresso, que caso houvesse anuência 

dos referidos herdeiros quanto aos pedidos apostos nesta ação, deveriam 

os autos serem instruídos com procuração outorgada por eles ou 

declaração, esta com firma reconhecida e, ainda que deveria a 

Requerente juntar no processo a cópia de sua certidão de nascimento ou 

casamento, esta última devidamente averbada, se for o caso, sob pena de 

indeferimento, nada manifestaram, Id n. 24562283. Diante da inércia do 

advogado, foi intimada pessoalmente a Requerente Jussara Figueiredo de 

Cerqueira, para proceder a emenda a inicial e apresentar os documentos 

faltantes, contudo, a mesma também quedou-se inerte, Id n. 27893332. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, embora intimados, os Requerentes 

quedaram-se inertes. Em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048414-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS NAIANA BORTOLOTTO SUZIN OAB - RS110363 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. N. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GABRIELA NUNES SILVEIRA GARCIA OAB - 924.943.311-53 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1048414-42.2019.8.11.0041 Ação: 

Oferecimento de alimentos c/c regulamentação de visitas. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Oferecimento de alimentos c/c regulamentação de 

visitas, ajuizada por Nilmo Aparecido Garcia, em face de A.C.N.G., 

representada por sua mãe Priscila Gabriela Nunes Silveira Garcia, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos no pedido inicial (Id n. 

25469846). Instruiu o pedido com documentos. Por decisão, foi indeferido 

o pedido de assistência judiciária pleiteado pelo Requerente e autorizado o 

pagamento das custas ao final, Id n. 25643130, fixado alimentos 

provisórios e determinada outras providências. O Requerente manifestou 

nos autos informando que as partes entabularam um acordo com objeto 

mais amplo, que sera posteriormente submetido ao Juízo competente para 

homologação e requereu a desistência da presente demanda, Id n. 

27251884. A representante legal da Requerida foi citada e intimada, Id n. 

27311343/27311365. Realizada audiência de conciliação, Id n. 27341061 

foi concedido ao d. patrono do Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntar aos autos documento que comprove a anuência da Requerida para 

a desistência da demanda. A representante da Requerida apresentou 

petição no Id n. 27446538, acompanhada de procuração, Id n. 27446539, 

informando que concorda com a desistência da presente demanda 

proposta pelo Requerente em razão de que já foi protocolado pedido de 

homologação do acordo de divórcio direto consensual cumulado com 

fixação de alimentos, definição de guarda da filha menor, regulamentação 

de visitas e partilha de bens, perdendo pois a presente ação o seu objeto. 
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Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e julgo extinto o presente feito. Ciência ao Ministério Público. 

Recolhida as custas/taxas judiciárias pelo Requerente e transitada em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020812-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. R. V. (REQUERENTE)

S. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1020812-76.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Primeiramente, acolho a emenda a inicial 

de Id n. 25719816, em relação ao valor da causa. No mais, observa-se 

dos autos que intimados, os Requerentes não indicaram o índice de 

reajuste/porcentagem do salário mínimo a ser pago a título de alimentos em 

favor das filhas, Id n. 25719816, pág. 3. Diante disso, ressalto, nesta 

oportunidade, que o valor acordado, R$ 600,00 (seiscentos reais) 

corrigidos anualmente pelo índice do salário mínimo, sem a fixação de um 

percentual, trará dificuldade para eventualmente as filhas promoveram o 

pedido de cumprimento de sentença, no que tange a aplicação da 

correção do valor fixado. Assim, visando facilitar para as partes, 

intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informarem/retificarem o valor atribuído a título de 

alimentos para o percentual do salário mínimo, o qual terá sua correção 

anual de acordo com o salário mínimo. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010686-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. S. (REQUERENTE)

V. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SENOIR APARECIDA TIZZIANI OAB - SC36001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1010686-64.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de antecipação de tutela Vistos, etc... Observa-se 

dos autos que a Sra. Katia Alves da Costa Magalhães apresentou petição, 

Id n. 26138485, acompanhada de documentos, solicitando sua habilitação 

nos autos como assistente dos Requerentes, em razão de não possuir 

conhecimento do presente procedimento e de que necessita de vista de 

seu inteiro teor para realização de pedidos. Afirma que tal assistência se 

justifica no fato de que a Sra. Katia Alves da Costa Magalhães atualmente 

se encontra em procedimento de litigio em desfavor da Requerida, com o 

f im de reconhecimento de maternidade (Processo n . 

1015000-73.2019.8.11.0002. que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT). 

Alega, ainda, que o Exame Genético efetuado pela Requerida no ano de 

2004 e seu resultado é de conhecimento dos Requerentes. Os 

Requerentes, por sua vez, manifestaram no Id n. 27355364, rechaçando 

os argumentos contidos na petição de Id n. 26138485, afirmando que a 

Sra. Katia Alves da Costa Magalhães ainda não se encontra habilitada a 

figurar nos autos, sequer como assistente, uma vez que ainda não logrou 

êxito em comprovar seu vínculo afetivo com a Requerida, sendo seu 

objetivo tumultuar o processo. Ressaltaram os Requerentes que tem 

cumprido bem e fielmente as funções do encargo, não havendo qualquer 

ilegalidade em suas condutas, uma vez que estão agindo nos termos da lei 

e requereram que o pleito da assistente seja julgado improcedente e 

inoportuno nos presentes autos, em razão dela não comprovar qualquer 

vínculo afetivo com a Requerida. É o relatório. Decido. Conforme 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, a lei processual admite o 

ingresso de terceiro na condição de assistente apenas quando 

demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, não 

bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. O interesse 

econômico ou de fato não legitimam a assistência. Nesse sentido: “(...) A 

admissão de terceiro como assistente depende da demonstração de seu 

interesse jurídico, no sentido de que a parte assistida vença a demanda 

proposta e, assim, não prejudique os seus direitos. - Se os motivos 

externados pelo pretenso assistente são exclusivamente morais e 

econômicos e, ainda, não revelam qualquer reflexo de prejudicialidade à 

sua esfera jurídica, o pedido de assistência deve ser indeferido. - O 

procedimento de interdição é revestido de inúmeras garantias 

processuais, a fim de se averiguar, com extrema cautela, a real 

incapacidade do interditando (artigos 1.177 a 1.186, do CPC/73 e artigos 

1.767 a 1.778, do CC/02), o que torna despicienda a intervenção de 

terceiros para esse fim”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.13.419302-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2015, publicação da súmula em 

24/02/2015) No caso dos autos, observa-se que a ação intentada pela 

Sra. Katia Alves da Costa Magalhães (Processo n. 

101500073.2019.8.11.0002 que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT) 

distribuída na data de 15/10/2019, Id n. 26139147, onde ela busca o 

reconhecimento da maternidade da Requerida nada tem a ver com a 

matéria discutida nestes autos, pois aqui o que se busca é a constatação 

da capacidade civil da Requerida. Dito isso, indefiro o pedido de habilitação 

nos autos como assistente dos Requerentes postulado pela Sra. Katia 

Alves da Costa Magalhães. Após, cumpra-se o determinado no Id n. 

24990188 e aguarde-se o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056653-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARMINDA ROSA ZEFERINO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO COSME ZEFERINO OAB - 002.073.071-30 (PROCURADOR)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FRANCISCO ZEFERINO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1056653-35.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário 

pode ser processado pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do CPC, 

mediante as retificações pertinentes, ressalvada a necessidade de 

conversão para arrolamento sumário ou inventário ordinário. Nomeio 

inventariante a Requerente BENEDITA ARMINDA ROSA ZEFERINO, e, 

embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de 

compromisso, mediante comparecimento na Secretaria desta Vara, aos 

fins de direito, em cinco dias. No mais, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstam a conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, uma vez que, de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Necessário, entretanto, que a inventariante comprove, nestes autos, a 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Lourival 

Francisco Zeferino, Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 
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prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, e, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos 

bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o 

plano de partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos 

necessários, cite(m)-se, o(s) herdeiro(s) que não estiver(em) 

representado(s) pelo mesmo advogado da inventariante, e, por edital 

eventuais interessados/ausentes, se for o caso, nos termos do inciso III 

do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, se demonstrada a existência de testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 do 

CPC. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021629-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. C. (AUTOR(A))

E. C. G. (AUTOR(A))

J. V. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. L. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1021629-43.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposta por J.V.C.G. e E.C.G., representados 

por sua mãe Adriana Evangelista Costa, em desfavor de José Gontijo 

Lucas Netto, todos devidamente qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos no pedido de Id n. 20258801. O pedido veio instruído 

com documentos. Intimado, o Executado apresentou petição, Id n. 

26797026, acompanhada de documentos, informando que realizou o 

pagamento total do débito alimentar cobrado nesta demanda e requerendo 

a extinção do processo. Os Exequentes informaram no Id n. 27174753 que 

concordam com a manifestação do Executado e que os valores cobrados 

nestes autos se encontram devidamente quitados. Relatei. Fundamento e 

decido. Diante do adimplemento da dívida conforme informado pelas 

partes, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II 

do CPC: “Art. 924 – Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita”. Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1048076-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (REQUERENTE)

E. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGALHAES CHAVES OAB - MT18851/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1048076-68.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável Vistos, etc... Trata-se 

de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável, ajuizada por 

Aretuza Cruz Moraes e Edson Luiz Ramos, ambos qualificados nos autos, 

sob os argumentos, em síntese de que os Requerentes convivem em 

união estável desde 03/11/2007, Id n. 25369172, de forma ininterrupta, 

com a única e exclusiva finalidade de constituir família, residindo desde 

então sob o mesmo teto. Informam que para fins de comprovação do 

alegado, acostam aos autos assinaturas de testemunhas que comprovam 

que a união foi oficializada no dia 14/01/2014 no cartório de 3° ofício de 

Registro Civil e Tabelionato desta Comarca de Cuiabá/MT. Afirmam que 

demonstrado o relacionamento público do casal, de forma contínua e 

duradoura e configurada a união estável, esta deve ser reconhecida e 

declarada, pois o Estado somente reconhece a união estável se declarada 

judicialmente. Salientam os Requerentes que o pedido aposto na inicial visa 

resguardar a Requerente Aretuza Cruz Moraes caso a mesma necessite 

futuramente da pensão pós morte. Pedem, ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de seja reconhecida e declarada judicialmente a 

união estável. Instruíram o pedido com os documentos necessários a 

propositura da presente ação. Indeferido os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, os Requerentes requereram no Id n. 26935790 a juntada 

do comprovante de pagamento das custas, Id n. 26938143/26939396. 

Relatei. Fundamento e decido. A ação pode ser julgada de plano, uma vez 

que satisfeitas às exigências legais. As partes encontram-se devidamente 

acordadas e a documentação juntada corrobora as alegações feitas na 

inicial. Ressalto, ainda, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto 

fático existente nos autos, e em atenção ao art. 371 do CPC, formar 

livremente sua convicção, sem estar adstrito a qualquer espécie 

probatória. Dito isto e, pelos motivos acima mencionados, é de se 

reconhecer e dissolver a união estável, pleiteada na peça inaugural. Neste 

sentido, verifica-se que o exame dos autos revela que as partes convivem 

em união estável desde de 03/11/2007, Id n. 25369172, em caráter de 

exclusividade, inclusive foi apresentada Declaração de União Estável com 

firma reconhecida, conforme se verifica do Id n. 25369172. Com relação à 

união estável, cumpre destacar que, à luz do art. 226, § 3º da Carta 

Magna, e artigo 1.723, do vigente Código Civil (Lei nº 10.406/02), a união 

estável duradoura é reconhecida como entidade familiar protegida pelo 

Estado, não podendo sofrer quaisquer limitações. Não se pode olvidar, 

ainda, que a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em seu artigo 5º, 

que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”. Com relação ao tema, nossos 

Tribunais assim têm decidido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE 

FATO - CONVIVÊNCIA "MORE UXORIO" - LAPSO TEMPORAL PARA O 

RECONHECIMENTO. A união estável, objeto de proteção do art. 226, § 3, 

da CF, traduz-se pela vida em comum, "more uxorio", por período que 

revela estabilidade e vocação de permanência, com sinais claros e 

induvidosos da vida familiar." APELAÇÃO CÍVEL Nº 000.164.876-5/00 - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. CORRÊA DE MARINS. Assim, fácil verificar a 

possibilidade de acolhimento da pretensão inicial, diante da 

verossimilhança das alegações contidas na exordial. Pelo exposto e o que 

mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

e o faço para RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL existente entre Aretuza 

Cruz Moraes e Edson Luiz Ramos, a qual iniciou em 03/11/2007, 

HOMOLOGANDO com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os 

termos do acordo postulado na petição de Id n. 25369148, tudo para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência ao Ministério Público. Por 

se tratar de reconhecimento de união estável realizado pela via 

consensual, expeça-se, imediatamente, Certidão ou Carta de Sentença. 

Custas já pagas. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041878-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 1041878-15.2019.8.11.0041 Ação: 

Guarda de menor com pedido de tutela provisória de urgência. Vistos, 

etc... Atenda-se o parecer ministerial de Id n. 28038784 e, primeiramente, 

intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a emenda a inicial, fazendo incluir no polo passivo 

desta ação o pai da menor, com a respectiva qualificação, sob pena de 

extinção e arquivamento. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. N. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

F. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. 2. O. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000750-78.2020.8.11.0041 Ação: 

Alteração de regime de bens na declaração pública de união estável. 

Vistos, etc... Analisando os autos, constata-se que os Requerentes 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária, Id n. 27858876, pág. 2. 

Dito isso, considerando a profissão declarada pelos Requerentes 

(autônomo e Servidora pública Federal/advogada, Id n. 27858876, pág. 1), 

entendo que a declaração pura e simples dos interessados, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor dos peticionários, não é prova inequívoca daquilo 

que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de 

outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que as partes invocam não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio, cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca 

do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em 

tela, por considerar que o recolhimento das custas/despesas processuais 

não irá alterar a condição de sustento dos Requerentes e da família, por 

ora, indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos 

Requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para fazerem prova no sentido 

de que não podem prover os custos deste processo sem comprometer 

seu sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Neste sentido, vejamos: 

“Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita 

mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de 

arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo 

quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Devem, ainda, os Requerentes instruírem os autos com cópia de seus 

documentos pessoais e a Requerente com documento comprovando estar 

devidamente inscrita/habilitada junto a OAB – Ordem dos Advogados do 

Brasil. Se efetuado o recolhimento das custas/despesas processuais e 

juntado os documentos acima mencionados, colha-se manifestação do 

Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061231-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. P. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

D. R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1061231-41.2019.8.11.0041 Ação: 

Homologação de reconhecimento e dissolução de união estável “post 

mortem”. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Homologação de 

reconhecimento e dissolução de união estável “post mortem, ajuizada por 

Nathali Emanuelli Souza Magalhães, em face de Lucas Antonio Pereira 

Alejos, menor, e Denilsa Rodrigues Pereira, todos qualificados nos autos, 

sob os argumentos apostos no pedido inicial (Id n. 27653406). Instruiu o 

pedido com documentos. A Requerente requereu a desistência da ação, Id 

n. 27655503, em razão de erro material. O Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca determinou a redistribuição dos autos em razão de que o mesmo 

foi endereçado a uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca, 

Id n. 27871494. Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a 

ação perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a 

teor do que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. 

Pelo exposto, homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil e julgo extinto o presente feito. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046672-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

PATRICIA CAMARGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

SHEYLA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

G. C. S. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1046672-79.2019.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Acordo para fixação de pensão alimentícia. Vistos, etc... 

Trata-se de pedido de Homologação de Acordo para fixação de pensão 

alimentícia proposto por Jéssica Fernandes da Cruz, Gabriela Camargo 

Soares da Silva Cruz, representada por sua mãe, Patrícia Camargo Soares 

da Silva, e Sheyla da Silva Cruz, todas qualificadas nos autos, sob o 

argumento, em síntese de que o Sr. Leandro da Silva Cruz possui três 

filhas Jéssica Fernandes da Cruz, Gabriela Camargo Soares da Silva Cruz 

e Maria Flor Jacarandá Cruz, esta última fruto de seu atual casamento com 

a Sra. Marielle Andrade e Jacarandá Cruz. Informam que apesar da 

Requerente Jéssica Fernandes da Cruz, ter atingido a maioridade, a 

mesma ainda é estudante e não possui condições de prover a sua própria 

mantença, necessitando do auxílio familiar para tanto. Afirmam que do 

mesmo modo, a filha do meio, Gabriela Camargo Soares da Silva Cruz, a 

qual reside com sua mãe, Patrícia Camargo Soares da Silva, também 

necessita de amparo econômico para manutenção de suas necessidades. 

Diante disso, em razão do pai das Requerentes, Jéssica Fernandes da 

Cruz e Gabriela Camargo Soares da Silva Cruz, possuir dificuldades em 

arcar com todas as despesas de suas três filhas a avó paterna, ora 

Requerente, Sra. Sheyla da Silva Cruz, consentiu em contribuir para 

assistência material das netas Jéssica Fernandes da Cruz e Gabriela 

Camargo Soares da Silva Cruz da seguinte forma: A Requerente Sra. 

Sheyla da Silva Cruz pagará 01 (um) salário mínimo vigente à neta Gabriela 

Camargo Soares da Silva Cruz, mediante depósito, em conta bancária de 

titularidade de sua genitora Patrícia Camargo Soares da Silva, todo dia 10 

(dez) de cada mês. Em relação a Requerente/neta Jéssica Fernandes da 

Cruz, a Sra. Sheyla da Silva Cruz pagará 01 (um) salário mínimo e ½ 

(meio), devendo perdurar tal pagamento enquanto a mesma se mantiver 

matriculada em curso de ensino superior, mediante depósito, em conta 

bancária de titularidade de Jéssica Fernandes da Cruz, todo dia 10 (dez) 

de cada mês. Pedem, ao final, a homologação do acordo. Instruíram o 

pedido com os documentos necessários à propositura da ação. Indeferido 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, Id n. 25384823, as 

Requerentes procederam o recolhimento das custas judiciárias, Id n. 

26032740/ 26033362/ 26033369. O Ministério Público manifestou no Id n. 

27527849 não opondo óbice à homologação do acordo. Relatei. 

Fundamento e decido. Considerando que as partes se encontram 

devidamente acordadas, e o fato de que os ajustes pretendidos não 
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acarretarão em prejuízos aos seus interesses, não vislumbro óbices ao 

acolhimento da pretensão aposta na inicial, de forma que me resta, 

apenas, homologar o presente acordo, motivo pelo qual acolho o pedido 

inicial e, com supedâneo no art. 487, III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo celebrado entre Jéssica Fernandes da Cruz, 

Gabriela Camargo Soares da Silva Cruz, representada por sua mãe, 

Patrícia Camargo Soares da Silva, e Sheyla da Silva Cruz atinente aos 

Alimentos, que envolve interesse das partes, Id n. 25063073, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Custas já pagas. Ciência ao 

Ministério Público. Considerando que a ação é consensual determino, 

desde já, o arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. P.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 787668 Nr: 41577-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que na inicial, fls. 5/9, não foram arrolados bens do casal 

para partilha, e ainda, considerando que em audiência, o casal declarou 

inexistirem bens a serem partilhados, fls. 23, indefiro o pedido de fls. 32.

Retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129056 Nr: 22610-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18.550/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO HENRIQUE 

ORTEGA DE CALAZANS, para devolução dos autos nº 

22610-94.2016.811.0041, Protocolo 1129056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743588 Nr: 40578-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLGP, LRGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9.998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIS 

GOMES PENNA, para devolução dos autos nº 40578-16.2011.811.0041, 

Protocolo 743588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304506 Nr: 15091-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GERALDO BARBOSA 

LIMA - OAB:31014/MG

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a autora através de seu 

advogado, para informar qual o Cartório de Imóvel, é para ser oficiado, 

haja vista, que existe mais de um dentro da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351232 Nr: 21756-81.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. C. L. S. B, GISELE MORAES LEOBAS, EDSON DO 

CARMO SENA BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.205 da CNGC impulsiono o feito para intimação do 

requerente para comparecer na Secretaria da Vara a fim de retirar a 

certidão de inteiro teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351235 Nr: 21879-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMLSB, GML, EDCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.205 da CNGC impulsiono o feito para intimação do 

requerente para comparecer na Secretaria da Vara a fim de retirar a 

certidão de inteiro teor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061441-92.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1061441-92.2019.8.11.0041 Ação: 

Obrigação de fazer c/c com arbitramento de aluguel c/c com repetição do 

indébito c/c com danos morais e pedido de tutela de urgência. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c com arbitramento de aluguel 

c/c com repetição do indébito c/c com danos morais e pedido de tutela de 

urgência proposta por B.M. de S., representada por sua genitora Graziella 

Moura de Paula Teixeira, em face de Regina Fatima Martins Farias Pereira, 

todas qualificadas nos autos, sob os argumentos, apostos na inicial (Id n. 

27680987). Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o breve relato. Decido. Verifica-se dos autos que a 

Requerente reside com a genitora na Comarca de Várzea Grande/MT (Id n. 

27680987, pág. 1). Dessa forma, adota nosso Código o princípio da 

perpetuatio iurisdictionis, o qual tem a finalidade de proteger a parte, no 

sentido de evitar mudança do lugar do processo toda vez que houver 

modificações supervenientes, de fato ou de direito, que pudessem, em 

tese, alterar a competência. In casu, a determinação da competência em 

casos de ações judiciais que envolvam interesse de menor, ainda que 

resulte na mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, atrai a 

incidência do art. 147, inciso I, do ECA: “Art. 147. A competência será 

determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; (...)” Assim, ainda 

que a regra do artigo acima citado seja de competência territorial, 

apresenta natureza de competência absoluta, devido à necessidade de 

assegurar à menor atendimento prioritário, facilitando a defesa de seus 

direitos, cujo pedido deverá ser analisado na Comarca onde reside. Neste 

sentido: “(...) O juízo competente para processar e julgar as ações 

envolvendo interesse de menor é, em princípio, o do foro do domicílio de 

quem detém a sua guarda. 2. Recurso não provido”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0702.10.086942-0/003, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna 

Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2014, publicação da 

súmula em 23/01/2015) Pelo exposto, estando evidenciado que a menor se 

encontra residindo na Comarca de Várzea Grande/MT, declino a 

competência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

em favor de um dos Juízos da Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande/MT, a fim de que lá possa melhor avaliar o pretendido 

nesta ação. Às providências, a fim de proceder a remessa com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. Intime-se e 

cumpra-se.

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0001232-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA OAB - 393.699.001-87 

(REPRESENTANTE)

PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA OAB - 531.813.101-82 

(REPRESENTANTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILDEN EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE RICARDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0001232-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

INVENTÁRIO (39) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007030-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ TERMO DE 

G U A R D A  D E F I N I T I V A  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1007030-36.2018.8.11.0041 Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98) REQUERENTE: EDUARDO SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ 

REQUERIDO: SUELE DOS SANTOS Nesta data, compareceu na secretaria 

da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá/MT, a Sra. REQUERIDA: SUELE DOS SANTOS, a quem o MM. Juiz 

de Direito deferiu a GUARDA DEFINITIVA da criança: VALENTINA SANTOS 

QUEIROZ, conforme decisão proferida no dia 17/12/2019, 

comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi 

confiado, declarando-se ciente das obrigações que lhe(s) são impostas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei n. 8.069/90) e demais 

legislação em vigor. E, para constar, lavrei o presente termo, que lido e 

aceito, vai devidamente assinado. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

Assinado digitalmente Wellitom Osorski Goulart Gestor Judiciário 

_________________________________________ SUELE DOS SANTOS 

Compromissada Sede do Juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político Administrativo - Cidade: 

Cuiabá-MT Cep:78.049-905 - Fone: (65) 3648-6485

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028393-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS MARINHO BRASIL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico em atenção a certidão abaixo da CAA, que a sentença se 

encontra no ID 16109103.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1040590-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. F. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 193 de 3769



1040590-32.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIA SORAIA FERREIRA 

OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: CLEBSON CONCEICAO PEREIRA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C ALIMENTOS E 

GUARDA ajuizada por ANTONIA SORAIA FERREIRA OLIVEIRA PEREIRA e 

CLEBSON CONCEIÇÃO PEREIRA. Intime-se a parte Autora, para que 

esclareça no prazo de 15 (quinze) se a ação é litigiosa ou não. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007030-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO UNIÃO ESTÁVEL Processo n.º 

1007030-36.2018.811.0041 CERTIFICO que, tramitou por esta 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, os autos do Processo de 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, em que figuram 

como requerente EDUARDO SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ, RG: 

17163935 SSP/MT, CPF: 022.871.561-00 e REQUERIDA: SUELE DOS 

SANTOS. CERTIFICO MAIS, que em 17/12/2019, o MM Juiz de Direito, Dr. 

Luis Fernando Voto Kirche, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO para 

RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL de SEBASTIÃO 

GONÇALVES DE QUEIROZ e SUELE DOS SANTOS com início em 

07/11/2014 término 07/03/2018. "Válido somente com o selo de 

autenticidade." Cuiabá, 19/12/2019 WAGNER MARTINS DE CARVALHO 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AV. DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6485, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78049-075

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0011540-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA (REQUERENTE)

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MARILENA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RUAN DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MILTON JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

RONALDO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0011540-80.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARILENA DE OLIVEIRA 

PEREIRA, RUAN DOMINGOS PEREIRA, ANDRESSA DOMINGAS PEREIRA, 

KLEIBER DE OLVEIRA PEREIRA, ROSA LUZIA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

MARILEIDE DE AMORIM SILVA PEREIRA, MILTON JOSE DE OLIVEIRA 

PEREIRA, ROBSON MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA, RONALDO BENEDITO 

DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: MANOEL PEDRO PEREIRA Diante da 

petição (Id nº 27568505), bem como procuração Id nº 24323188, 

determino a expedição do alvará em nome da patrona RAFAELA VITORIA 

MENDES VOLCOV, CPF: 010.775.331-60, Banco Caixa Econômica Federal, 

AG: 0016, CC: 00035407-0,OPERAÇÃO: 001, devendo a mesma 

apresentar em 20 (vinte) dias comprovante do repasse a senhora 

MARILENA DE OLIVEIRA PEREIRA. Cumpra-se Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1054586-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

GILSON ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO DA ROCHA (INVENTARIANTE)

REGINA MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

PAULO AFONSO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

LUCILENE ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA ROCHA SILVA (DE CUJUS)

 

Vistos, etc. Intime - se a parte autora para que informe se pretende a 

conversão do presente inventario em alvará observando se tratar 

somente de bens móveis. Determino seja realizada pesquisa via 

BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, no prazo de 10 

(dez) dias. Com as respostas nos autos, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054580-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PACHECO CONIUTTI (REQUERENTE)

MYLENE BORGES PACHECO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BORGES PACHECO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1054580-90.2019.8.11.0041. INVENTARIANTE: MYLENE BORGES 

PACHECO REQUERENTE: DOUGLAS PACHECO CONIUTTI REQUERIDO: 

MARLENE BORGES PACHECO Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil Nomeio Inventariante a herdeira MYLENE 

BORGES PACHECO, que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do 

imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelos autores da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) 

Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal em nome do de cujus. As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002580-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITE EMANUELE CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002580-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KEITE EMANUELE CONCEICAO 

EXECUTADO: WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR Vistos, etc. Intime-se a 

parte, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

certidão negativa de ID n.º 20070178. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013691-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MESQUITA BUENO OAB - 031.513.041-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEON NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013691-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: KLEON VICTOR MESQUITA 

PEREIRA REPRESENTANTE: PAULA MESQUITA BUENO EXECUTADO: 

CLEON NASCIMENTO PEREIRA Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, 

para que apresente planilha atualizada do débito. Ressalto que o Oficial de 

Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deverá observar o 

disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora 

certa, desde que presentes seus requisitos. Reitere-se o ID n.º 10292143, 

ante as informações de ID n.º 20384272. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033838-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES CORREA BELEM (REQUERENTE)

RUBENS ANTUNES BELEM FILHO (REQUERENTE)

IVAN CESAR CORREA DO BELEM (REQUERENTE)

JULIO CESAR CORREA BELIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PDF

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052820-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE BARCELOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052820-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SILVIA LETICIA BARCELOS 

DE CUJUS: LUIZ GONZAGA DE BARCELOS Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a herdeira Sr. 

SILVIA LETICIA BARCELOS, que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do 

CPC). Após, proceda-se com as citações dos herdeiros, (art. 626, §1 do 

CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 627, caput). Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052820-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE BARCELOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052820-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SILVIA LETICIA BARCELOS 

DE CUJUS: LUIZ GONZAGA DE BARCELOS Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a herdeira Sr. 

SILVIA LETICIA BARCELOS, que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do 

CPC). Após, proceda-se com as citações dos herdeiros, (art. 626, §1 do 

CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 627, caput). Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052820-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE BARCELOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052820-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SILVIA LETICIA BARCELOS 

DE CUJUS: LUIZ GONZAGA DE BARCELOS Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a herdeira Sr. 

SILVIA LETICIA BARCELOS, que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do 

CPC). Após, proceda-se com as citações dos herdeiros, (art. 626, §1 do 

CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 627, caput). Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002925-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. R. (EXEQUENTE)

L. G. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE DE SOUZA SILVA OAB - 709.460.781-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 195 de 3769



VAGNER RODRIGUES CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002925-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUZA 

RODRIGUES, ALICE GABRIELY DE SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE: 

EDILAINE DE SOUZA SILVA EXECUTADO: VAGNER RODRIGUES 

CAVALCANTE Vistos, etc. A Defensoria Pública pugna pela retificação do 

despacho inicial (ID n.º 18429215), uma vez que a petição inicial foi 

recebida nos termos do rito de penhora (art. 523 do C.P.C.). Ponderando 

os argumentos da parte Exequente, entendo que o requerimento deve ser 

parcialmente acolhido. Isso porque os meses de dezembro de 2.017, 

janeiro e fevereiro de 2.018 devem ser executados pelo rito previsto no 

art. 528 do C.P.C., e os meses de novembro e dezembro de 2.017 e janeiro 

de 2.018, por ser prestações antigas, devem ser executadas pelo rito 

previsto no artigo 523 do C.P.C. CUMPRIMENTO DE SETENÇA (ART. 528 

DO C.P.C.) Intime-se pessoalmente o Executado, para em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos 

meses de dezembro de 2.017, janeiro e fevereiro de 2.018, no valor de R$ 

146,34 (cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), bem 

como as prestações que se vencerem no curso da ação, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar que 

efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade absoluta 

do adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de 

ser protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á 

decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 

3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, 

NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de 

prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o 

devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 DO C.P.C.) Intime-se o 

executado, por mandado, para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no valor de R$ 1.156,43 (um mil cento e cinquenta e 

seis reais e quarenta e três centavos), referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2.017 e janeiro de 2.018, no prazo de 15 dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). Ainda, não ocorrendo 

pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para o pagamento do 

valor devido (art. 523, §3º do NCPC). Deverá constar do mandado que, 

decorrido o prazo previsto no art. 523, do NCPC, iniciará o prazo de 15 

(quinze) dias, para o que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, a sua impugnação (art. 525, do 

NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos 

autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037310-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1037310-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CLARA EMANOELI AIRES 

FRIOZZO REPRESENTANTE: VERONICA BENEDITA AIRES EXECUTADO: 

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, 

para se manifestar sobre o ID n.º 19733605 no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá – MT, 18 de dezembro 

de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004724-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZ HELENA LEAO CARRANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA OAB - MT8891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA LEAO PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004724-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: THAIZ HELENA LEAO 

CARRANZA INVENTARIADO: TANIA MARIA LEAO PEREIRA Vistos, etc. Dê 

- se vistas ao representante do Ministério Público para manifestar quanto 

ao requerimento de Id. 13890906. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004724-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZ HELENA LEAO CARRANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA OAB - MT8891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA LEAO PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004724-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: THAIZ HELENA LEAO 

CARRANZA INVENTARIADO: TANIA MARIA LEAO PEREIRA Vistos, etc. Dê 

- se vistas ao representante do Ministério Público para manifestar quanto 

ao requerimento de Id. 13890906. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021088-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. C. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0021088-61.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MONIR BRAZ 

CURVO ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE 

GUARDA COMPARTILHADA EM GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de 

tutela antecipada em caráter antecedente) proposta por JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA em face de MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. 

Aduz a parte requerente que a presente ação é originária da ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos com pedido de liminar 

formulada pelo requerido, requerendo a redução da pesão alimentícia da 

menor, alteração para guarda compartilhada, visto que sua ausência 

ofenderia a integridade física e psicológica da menor. Alega a autora que 

observou – se por relatos dos familiares do genitor da menor que o mesmo 

não tem comprometimento e organização com as visitas nos finais de 

semana e feriado. Informa que em análise e apreciação dos autos sob o 

nº 19075-89.2018, esse juízo entendeu pela guarda compartilhada em 

proteção ao interesse da menor, pois apesar de as partes terem realizado 

acordo em audiência este não foi homologado, sendo advertido o 

requerido e a genitora da menor quanto a alienação parental. Declara que 

a genitora ao assinar o referido acordo nos autos de nº 19075-89, 

oportunizou ao genitor o exercício da guarda compartilhada e de 

comprovar a responsabilidade paterna de amar, cuidar e zelar da 

educação e formação da menor, ocorre que foi comprovado a 

irresponsabilidade e despreparo para tal obrigação. Aduz que diante da 

ausência infundada e descabida do pai, ao buscar judicialmente a 

exoneração de alimentos e guarda compartilhada de sua filha menor. 

Tendo obtido, via Acordo Judicial, a abandona sem justificativas. 

Cumprindo a guarda compartilhada aleatoriamente. Buscando dessa forma 

a nulidade absoluta do acordo em razão de descumprimento da guarda 

compartilhada. Alega que o requerido profere ataques públicos a 

requerente, revelando a sua intenção de importunar a vida da requerente, 

inclusive informou que pretendia a guarda para não arcar com o valor da 

pensão alimentícia, demonstrando o genitor que efetivamente não quer 

exercer a guarda de sua filha. Declara que ante toda a síntese fática e 

processual o requerido não pretendeu exercer a paternidade de forma 

compartilhada e não possui condições de exercer a guarda da menor, 

sendo a única solução a concessão da guarda de forma unilateral com 

visitas monitoradas até que o genitor comprove possuir condições 

psicológicas ao livre convívio com a criança, visto que está comprovado 

nos autos, através de testemunhas, declarações do relatório psicossocial 

e depoimento da própria menos que a requerente sempre exerceu com 

responsabilidade, dedicação e amor a guarda de sua filha menor Maysa. 

Requer a requerente a concessão da guarda unilateral da menor Maysa 

Pompeo de Arruda em seu favor, com visitas monitoradas do genitor a 

menor, visto que o genitor vem tratando a obrigação paterna no exercício 

de guarda compartilhada em total desrespeito aos anseios e cuidados com 

a formação e proteção dos direitos da menor, declarando o genitor que 

não irá cumprir o acordo, que a genitora pode pegar a guarda da menor 

etc. Relatório de Estudo Psicossocial, Id. 24849861, 24849862, 24849863 

e Id. 24849864. Termo de audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

Id. 24849866, momento em que foi determinado que se oficiasse a Escola 

da menor para que informe os dias de entrada e saída da criança 

acompanhada do genitor, bem como foi nomeado a Defensoria Pública 

para defender os interesses do requerido, que informou que não possui 

condições para contratar advogado. No Id. 24849868, a Defensoria 

Pública não acatou a nomeação para realizar a defesa do requerido visto 

que o mesmo não compareceu a Defensoria Pública e não comprovou sua 

hipossuficiência. Determinado a intimação do requerido para constituir 

advogado, Id. 24849869, juntou procuração no Id. 24849870. Contestação, 

Id. 24849871, Id. 24849872, alega o requerido que ambos os genitores 

possuem estrutura em suas casas para receberem a menor e que ambos 

desejam de igual modo convivência ativa e participativa na criação e 

educação da filha e que não há nada que desabone a conduta do genitor 

em relação a filha. Aduz que as alegações da requerente são fatos 

passados e que não houve mudanças fáticas para revogar a guarda 

compartilhada e que não concorda com a modificação da guarda visto que 

a guarda compartilhada já foi determinada há mais de dois anos e a 

criança já está adaptada a rotina e a genitora não recorreu no processo 

que sentenciou a guarda compartilhada. Requereu a improcedência da 

demanda em todos os pedidos, tendo em vista que não houve mudança 

dos fatos e não existe nada que desabone a conduta do requerido. 

Certidão certificando que decorreu o prazo de intimação da parte 

requerente, sem apresentar impugnação à contestação, Id. 24849879. No 

Id. 24849882, o representante do Ministério Público opinou para que se 

proceda ao saneamento dos autos, consoante o dispostos pelos incisos II 

a V, do artigo 357, do Código de Processo Civil. Despacho saneador, Id. 

24849884. Relatório de Estudo interprofissional, Id. 24849888, Id. 

24849889 e Id. 24849890. Termo de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, Id. 24850343, momento em que foi tomado depoimento das 

partes e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, sendo 

encerrada a instrução processual, saindo as partes intimadas para 

apresentação de memoriais finais. Alegações finais da parte autora, Id. 

24850344, 24850345, alegando que a requerente comprovou mediante a 

documentação juntada aos autos e depoimento de testemunhas, diversos 

episódios de descumprimento do acordo pelo requerido das visitas, além 

de episódios vexaminosos de desleixo com os horários escolares da 

menor, ausência em eventos comemorativos escolares e importunação no 

ambiente escolar mediante busca em horário errôneo seguido de ameaças 

a requerente. Aduz que conforme análise dos autos o requerido 

demonstra a exibição de vida social badalada em ostentação com amigos, 

sendo contraditório a declaração de quadro depressivo e perecimento em 

dificuldades financeiras alheias ou despesas familiares de tal importe que 

impeça o exercício de dever de cuidado mediante pagamento de pensão 

alimentar. Declara que o genitor não cumpre com suas obrigações de 

cuidado, posto que as delega para os avós, além de não cumprir com os 

horários e períodos de convivência. Requer que a ação de reversão de 

guarda seja julgada procedente, com pedido implícito de revisão de 

alimentos julgados procedente, devendo os alimentos serem deferido no 

importe de 30% dos rendimentos líquidos. Requer a guarda unilateral da 

menor em favor da genitora. Memoriais finais da parte requerida, Id. 

25745507, alegando que a menor está na rotina de guarda compartilhada a 

mais de dois anos, que a testemunha arrolada pela genitora confirma a 

necessidade de a menor ficar mais tempo com o pai e também afirmou que 

ele é um bom pai. Declara que o pedido não tem como prosperar, isso 

porque a autora da demanda não consegue provar nenhum fato novo que 

possa trazer prejuízo a menor. Quanto a majoração da pensão, já está 

devidamente comprovado que o genitor possui outro filho, bem como que 

seu orçamento está dentro dos limites das despesas. Além de todos 

esses motivos, a genitora não conseguiu provar aonde qual foi o aumento 

das despesas. Por outro lado, nota-se que tanto o casal possui quase o 

mesmo rendimento, e a genitora ficou com uma casa para alugar que foi 

construída pelo casal. Requer de Vossa Excelência que seja julgada 

improcedente a demanda em todos os pedidos, eis que não há provas de 

dados novos que possam reverter a guarda compartilhada e a majoração 

da pensão. O representante do Ministério Público manifestou no Id. 

26541228, opinando pelo INDEFERIMENTO ao pleiteado quando a reversão 

da guarda compartilhada para unilateral (ID 24849846), bem como pelo 

DEFERIMENTO PARCIAL ao pleiteado a título de majoração do valor da 

pensão alimentícia, para que seja majorada no patamar de 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos do requerido, com base no disposto pelo inciso I, 

do artigo 487, do Código de Processo Civil, decretando-se extinto o feito, 

com julgamento do mérito. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM 

GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente) proposta por JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA em face de 

MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. DA GUARDA COMPARTILHADA 

Analisando os autos observo que foi prolatada sentença nos autos de nº 

19075-89.2018, onde foi estabelecida a guarda compartilhada da menor 

Maysa aos pais, permanecendo a residência com a genitora, sentença 

essa que transitou em julgado sem a interposição de recurso. A 

requerente interpôs a presente ação de reversão de guarda afirmando 

que apesar de a guarda ser compartilhada o requerido não vem cumprindo 

com as visitas à filha além de não cumprir com os horários escolares da 

menor se ausentar dos eventos comemorativos escolares, alega ainda 

que o genitor não realiza a higiene adequada na criança e não possuir 

rotina com a mesma. Ocorre que não há indícios que desabonem a 

conduta do genitor ou que possam trazer prejuízos à menor pois o 

convívio com o genitor no instituto da guarda compartilhada, fortificam os 

laços afetivos e de afinidades entre pais e filhos. Constata-se que a parte 

autora não obteve êxito na comprovação do afirmado na petição inicial que 

enseja a guarda unilateral, não sendo menos verdadeiro que a própria 

menor em tela expressou seus sentimentos sendo estes de forma 

igualitária entre os genitores, quando de sua oitiva nos autos de nº 
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19075-89.2018, e ainda conforme depoimento das partes nos autos e 

demais elementos demonstram que não houve fato novo após a sentença 

prolatada anteriormente que ensejam a modificação da guarda. Neste 

caso, o relatório de Estudo Psicossocial, realizado, Id. 24849564 em suas 

considerações finais, constatou que a menor esta residindo em companhia 

com a genitora e demonstrou estar aparentemente recebendo os cuidados 

básicos necessários tanto físicos como emocionais. No relatório de Id. 

2489890, na analise social contatou – se: “(...) a menor afirmou 

queaprecia de forma igualitária os genitores, gosta de visita – lo, pois tem 

uma prima com a mesma idade, tem empatia e boa comunicação com a 

menina. Foi – nos informado que possui afinidade a afeição para com o 

genitor, os laços afetivos são considerados fortificados, apesar de gostar 

do pai, igualmente sente falta da genitora (...)”. A genitora Janaina em seu 

depoimento judicial declara que o genitor não está cumprindo as visitas 

conforme sentença anteriormente prolata e que quando o genitor pega a 

criança não cuida dela, não estabelece rotina e não comparece na escola 

para reuniões e comemorações, vejamos: “(...) que desde que foi feito o 

acordo ele nunca cumpriu com ele, as vezes se ausentando entre dois, 

três meses sem ligar para filha para saber se ela estava viva e a guarda 

continuava somente no papel e eu tinha dificuldades na escola, para 

matricular e tudo que eu tinha que fazer eu precisava dele por ser 

compartilhada a guarda, ele não atendia telefone (...) que depois que 

tivemos a audiência que eu aceitei a guarda compartilhada desde que 

você seja presente desde que você faça o papel de pai por mim tudo bem, 

só que ele não cumpri com os dias certos, ele chegava buscar ela na 

escola o dia que não era dele, depois de um mês sumido ele aparecia 

quando ele queria (...) antes ele pegava no sábado e pegava no domingo 

um sim outro não, não pegava também , mas não fazia o que fazia na 

escola entrava, desacatava os professores, desacatava diretora, diretora 

já teve que chamar a polícia pra ele, pegava ela e usava como escudo (...) 

perguntado se ele ia na reunião de pais, respondeu: nunca, nem dia dos 

pais esse foi o primeiro que ele foi, esse ano ele foi porque eu mandei no 

negócio da diretora o telefone dele e falei pelo amor de Deus (...) eu não 

quero de verdade afastar pai e filha, não é esse meu objetivo, meu 

objetivo é que ele pare de falar de falar de mim, que ele pare com a 

alienação parental, que ele cuide da alimentação dela, pra mim é 

fundamental, a saúde dela, ela volta da casa dele eu não aguento o cheiro 

dela, porque não dá banho direito (...) neste último das férias ela ficou com 

o tio dentro do quarto assistindo teve todos os dias, eu pedia para o meu 

pai mãe para ele não sair ficar comigo e ele falava há, ela falava ele devia 

tá trabalhando mesmo (...) e as visitas como estão sendo atualmente? 

Respondeu: então ai depois que teve ameaça da multa por 

descumprimento, eu peguei, inclusive foi pra ele o que eu fiz não foi nem 

pra mim, eu peguei um papel e fiz certinho as escalas dos finais de 

semana dele e meu para que possa ficar certinho e a diretora ter um 

parâmetro pra saber que dia que é meu e que dia que é dele, fiz e pedi 

para ela quando ele vier buscar você pede pra ele assinar que veio (...) ai 

ele assinou os dois primeiros dias e falou não vou assinar mais essa 

porcaria não, mas ta bom continuou pegando, pra mim estava tudo certo, 

estava bom até demais para ser verdade (...) que inclusive no dia das 

mães e dia dos pais tudo eu que compareço. Pergunta: Ele está pagando 

alimentos? Respondeu: paga um salário só que ela está integral na escola 

particular hoje, a Unimed dela sou eu que pago, cada uso, ou seja Unimed 

e escola é isso que eu consigo pagar com esse dinheiro, só isso só que 

ela tem um custo muito mais alto que isso (...) o custo dela por mês é três 

mil e poucos reais, isso deixando de fazer muita coisa que seria essencial 

pra ela como o tratamento psicológico que ela fazia antes (...) perguntado: 

como estão sendo as visitas hoje? respondeu: (...) nas férias ele pegou a 

primeira semana até quando ele descobriu que eu ia viajar, quando ele 

descobriu que eu ia viajar morreu tudo, me xingou tudo pelo telefone (...) 

não deixou eu falar com ela nenhum dia (...) pergunta: alguma vez a 

diretora da escola chegou a mencionar que a criança foi entregue na 

escola mal vestida? Respondeu: sim, faltando toalha, com sono. Pergunta: 

quem mencionou isso, foi a professora? Respondeu: diretora e professora 

várias vezes, sem mochila já tive que voltar de Chapada pra vim trazer 

mochila pra ela (...) ela não tem horário pra dormir, não tem rotina na casa 

do pai, não tem horário pra dormir não tem horário pra nada (...) o que eu 

pedi no começo até quando eu pedi a revogação do acordo foi porque 

apertou pra mim porque quando eu pensei na revogação do acordo lá era 

18% e se ele for pegar 10 dias tudo bem eu não sou injusta de forma 

alguma vou ser in justa só que ela estava na escola pública era tudo muito 

diferente daí eu aceitei porque ia balancear os dias só que ficou dois anos 

tudo em cima de mim isso pesou muito, a minha realidade hoje é outra (...) 

Quanto a testemunha da parte autora, Srª Dalva Marcia de Carvalho 

Pinheiro que é diretora da creche em que a menor Maysa estudava, já 

fazem dois anos que a menor saiu da creche e não possui contato 

atualmente com a criança e relatou que na época Maysa era uma criança 

doce, tranquila, vejamos seu depoimento: “(...) Perguntado se tem mantido 

o contato com a criança? Respondeu: não. Pergunta: e com os pais dela 

mantem contato? Respondeu: de vez em quando que eu pergunto pra mãe 

como esta Maysa porque o facebook lembra a gente dos momentos bons 

e ela também liguei uma vez para perguntar como está a Maysa e ela falou 

que ela esta na escola está tudo bem. Pergunta: Como é que era Maysa 

naquela época que frequentava essa creche? Respondeu: era uma 

criança doce, super tranquila, bem receptiva, um desenvolvimento bom 

para a idade dela. Pergunta: ela teve algum problema psicológico que 

precisa de de tratamento, ou algum acompanhamento na época, ela fazia 

algum acompanhamento médico? Respondeu: não. Pergunta: Como era o 

convívio dela com a mãe? Respondeu: ótimo, a mãe sempre presente. 

Pergunta: e com o pai? Respondeu: o pai eu sentia uma carência dela em 

relação ao pai, não era tão presente na época. Pergunta: O pai 

frequentava a escola? Respondeu: raras vezes, não ia, umas duas vezes 

ou três por esses dois anos. Pergunta: nesse período de creche a 

senhora chegou a presenciar ou saber de alguma coisa que possa ter 

acontecido com o pai para buscar a filha na escola? Respondeu: foi uma 

vez assim que eu percebi que ele tinha os dias certos ela me levou o 

documento que o pai não podia pegar fora a não ser aqueles dias, só que 

naqueles dias ele não aparecia, ele apareceu uma vez fora desse dia, ai 

eu falei eu como diretora tenho que ligar para mãe para pedir autorização, 

ai a mãe não autorizou aí ele causou um conflito, só foi essa vez também 

(...)mas eu percebi também que a Maysa gosta muito dele, carente por 

parte do pai, ela ama o pai e sempre foi muito amorosa com ele (...)”. A 

testemunha Poliana Daniele Silva de Magalhães Ventura, que é diretora da 

escola atual de Maysa declarou em juízo que Maysa está na escola Mundo 

do Saber desde o ano passado, no período integral, que que ela está bem, 

está começando a ler, que não consegue informar quanto a higienização 

da criança e que a mesma nutri um grande amor pelo genitor, e que o 

mesmo foi na festa dos dias dos pais e que anda participando da vida 

escolar da criança. Vejamos: “(...) perguntado como é a participação dos 

pais na vida escolar da menina? Respondeu: a Janaina no caso a mãe, 

sempre que está nos dias dela leva certinho as agendas é participativa, o 

pai o Munir agora atualmente eu comecei a ver mais ele também levando 

ela na escola só que eu como diretora eu queria mais, mas também não 

posso mentir porque estou começando a ver a participação dele agora 

mais atual. Pergunta: ele participa das reuniões? Respondeu: olha doutor 

nos tivemos uma pequena mudança de escola desse primeiro semestre 

para o segundo, nos tivemos apenas uma reunião que foi no segundo 

semestre, se não me falhe a memoria o Munir foi, agora nesse momento eu 

não me recordo se ele foi ou não foi (...) pergunta: Como que ela se 

expressa com relação ao pai e a mãe? Respondeu: eu estou aqui hoje 

para falar principalmente isso sabe, eu vejo o amor que ela tem pelo pai 

dela, isso dói na gente, me desculpe fico até emocionada, então agente 

que tem esse contato com ela sente isso, então aquele abraço gostoso, a 

mãe como já é mais rotineiro, eu vejo o carinho das duas ali despedindo ou 

chegando, mas eu consigo observar mais esse afeto do pai, eu percebo 

agora assim nos dias dos pais que ela viu ele, ela deu um pulo lá em cima 

e deu aquele abraço gostoso que não é normal dos outras crianças 

ficarem com o pai no dia a dia. Pergunta: Então ele esteve no dia dos pais 

na escola? Respondeu: teve. Pergunta: as vezes que seu Munir leva a 

criança na escola, na questão da higiene, como está a criança? 

Respondeu: eu percebo assim um pouco da sonolência dela, mas eu não 

posso falar exatamente porque não sou eu que estou ali no portão e 

recebo ela então o que agente observou de um tempo pra cá, um pouco 

da sonolência dela quando está com ele (...) que ele busca no horário 

certo (...)”. Conforme podemos observar pelos relatos acima, não houve 

nenhum elemento novo que enseja o deferimento da presente ação, as 

alegações da genitora são de fatos passados relacionados ao processo 

anteriormente já sentenciado, sem recurso de ambas as partes, o fato 

descrito pela diretora da creche Srª Dalva Marcia ocorreu há mais de dois 

anos e foi fato isolado na escola, e não demonstra que o genitor não 

possui condições de cuidar da filha e realizar as visitas, mesmo porque 

pelo relato da diretora da escola que a menor Maysa atualmente está 

estudando demonstra que o requerido está comparecendo nas atividades 

escolares e que aparentemente a criança está bem, tendo bom rendimento 
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escolar. O requerido em seu depoimento em juízo, afirmou que não 

concorda com a guarda unilateral da filha para a genitora, que a guarda é 

compartilhada, que está frequentando a escola da filha, indo nas reuniões 

de pais, que as visitas são feitas conforme determinação judicial. Que não 

tem alienação parental, Maysa ama os dois. Que mora juntamente com os 

pais, o irmão e o filho, e que quem cuida da higiene da Maysa, dá banho é 

o próprio genitor. E que durante as férias o genitor informou que ficou 

todos os dias com a filha. Afirmou que a genitora não comunica ao genitor 

com relação ao estado de saúde da menor, que a genitora não cumpri a 

guarda compartilhada. Desta feita, apesar das alegações da genitora em 

juízo, o requerido atualmente vem cumprindo com as visitas, indo nas 

reuniões escolares, permanecendo nas férias com a menor, não havendo 

fato novo para a modificação da guarda. A guarda poderá ser unilateral a 

um dos genitores somente quando o outro declarar, em juízo, que não 

deseja a guarda do filho, o que não ocorre neste caso pois o requerido 

deseja a guarda compartilhada, deste modo, não havendo acordo sobre a 

guarda, o juiz decide atendendo ao melhor interesse do menor (art. 1612 

CC). Vejamos: Guarda unilateral – é atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua. Artigo 1583 §1). A guarda a um só dos genitores, 

com a fixação de um regime de convívio, pode decorrer do consenso de 

ambos (1584, I). A guarda unilateral será atribuída a um dos genitores 

somente quando o outro declarar, em juízo, que não deseja a guarda do 

filho. Caso somente um dos pais não concorde com a guarda 

compartilhada, pode o juiz determina – lá de ofício ou a requerimento do 

MP. A separação dos pais não alteram as relações entre pais e filhos 

(1632 cc). Independente da situação conjugal dos pais, compete a ambos 

o pleno exercício do poder familiar, sendo atribuição dos dois o dever de 

dirigir a criação e a educação dos filhos. Os fundamentos da guarda 

compartilhada são de ordem constitucional e psicológica, visando 

basicamente garantir o interesse da prole. Significa mais prerrogativas aos 

pais, fazendo com que estejam presentes de forma mais intensa na vida 

dos filhos. A participação no processo de desenvolvimento integral leva a 

pluralização das responsabilidades, estabelecendo verdadeira 

democratização de sentimentos. Indispensável manter os laços de 

afetividade, minorando os efeitos que separação sempre acarreta nos 

filhos, conferindo aos pais o exercício da função parental de forma 

igualitária. A finalidade é consagrar o direito da criança e de seus dois 

genitores, colocando um freio na irresponsabilidade provocada pela 

guarda individual[1]. Pg. 525. A guarda compartilhada é definida como 

responsabilização e exercício conjunto dos direitos e deveres dos pais 

concernentes ao poder familiar dos filhos (CC, artigo 1.583), o tempo de 

convívio com cada um dos pais deve ser dividido de forma equilibrada (CC, 

artigo 1.583, parágrafo 2º). Não importa a discordância de um ou de 

ambos os pais, ou eventual estado de beligerância entre eles. 

Encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, a guarda é 

sempre compartilhada (CC artigo 1.584, parágrafo 2º). Cabe ao juiz, de 

ofício, atentando às necessidades específicas do filho (CC, artigo 1.584, 

II), promover a divisão equilibrada do tempo de convívio com cada um dos 

pais, nem que para isso precise socorrer-se da orientação de equipe 

interdisciplinar (CC, artigo 1.584, parágrafo 3º). Na guarda compartilhada, 

às claras, não haveria a necessidade do estabelecimento de um regime de 

convivência. Porém, como essa modalidade de convívio deve ser imposta 

mesmo quando inexiste consenso entre os pais (CC, artigo 1.584, 

parágrafo 2º), a fixação de datas mostra-se salutar. Evita que um se 

submeta ao poder decisório do outro. Vejamos os dispositivos legais com 

relação a Guarda Compartilhada, in verbis: “Art. 1.583 (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. I - (revogado); II - 

(revogado); III - (revogado). § 3º Na guarda compartilhada, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos. “Art. 1.584 (...) § 2o Quando não houver acordo 

entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 

compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 

deseja a guarda do menor. § 3o Para estabelecer as atribuições do pai e 

da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 

orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá 

visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. “Art. 1.634. 

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - 

dirigir-lhes a criação e a educação; II - exercer a guarda unilateral ou 

compartilhada nos termos do art. 1.584; III - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para mudarem sua residência permanente para outro 

Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 

se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 

(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 

nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - 

reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem 

obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.” 

(NR) Analisando os autos entendo que a guarda deve continuar a ser a 

guarda compartilhada, tendo em vista que apesar de haver acordo entre 

as partes opinando pela guarda compartilhada no processo anterior, 

iniciou – se nova discussão com relação ao assunto e observando a 

conclusão do relatório de Estudo Social, onde a psicóloga e a assistente 

social deste juízo declararam que a criança está residindo com a mãe 

demonstrando estar bem cuidada, não há conduta que desabone o genitor 

da menor que enseja uma guarda unilateral. Deste modo, não existe 

conduta que desabone ambos os genitores de estar com a filha, mesmo 

estando em litígio os pais da menor, eles demonstram cuidado com a 

criança quando estão com a mesma, a parte autora apesar de ter alegado 

que o genitor não possui rotina e não realiza higienização da criança, não 

comprovou nos autos que a criança não está sendo cuidada pelo genitor e 

sua família. Neste caso, o Conselho Nacional de Justiça recomenta que os 

Juízes das Varas de Família observem o disposto na Lei nº 13.058/2014, 

vejamos recomendação nº 25 de 22 de agosto de 2016, artigo 1°: “(...) 

Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas de Família que, ao decidirem 

sobre a guarda dos filhos, nas ações de separação, de divórcio, de 

dissolução de união estável ou em medida cautelar, quando não houver 

acordo entre ascendentes, considerem a guarda compartilhada como 

regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do Código Civil (...)”. A 

jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda compartilhada 

em proteção ao melhor interesse do menor. Vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 

ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 

compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois 

reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual 

que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas 

pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado 

no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 

demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, 

para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 

usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 

com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse 

do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 

regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da 

guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o 

exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se 

inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para 

a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um 

dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém 

necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do 

texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como 

regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 

efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 

2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). (TJ-RS 

- AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de 

Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/07/2015) Posto isto, visando o melhor interesse da 

menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, mantenho a guarda compartilhada 

da menor aos pais MONIR BRAZ CURVO ARRUDA e JANAINA POMPEO DE 

CERQUEIRA devendo a menor continuar residindo com a genitora, visto 

que não existem provas que desabonem sua conduta da mãe e 

verificando, pela idade da menor não é aconselhável uma mudança de 

residência, pois a criança sempre residiu com a genitora, está sendo bem 

cuidada pela mesma, conforme relatório social e depoimento das 

testemunhas acima. DA VISITA A parte autora requer na inicial que as 

visitas do genitor a filha menor sejam monitoradas, pois o genitor vem 

tratando a obrigação paterna no exercício de guarda compartilhada em 

total desrespeito aos anseios e cuidados com a formação e proteção dos 

direitos da menor, ocorre que atualmente o genitor vem cumprindo com as 

visitas, comparecendo nas reuniões escolares, conforme demonstrado 

pelo depoimento da diretora da escola e da própria genitora que informou 

que ele ficou com a criança nas últimas férias. O direito de visita é um 

principio de proteção integral da criança é o direito do filho conviver com 

os pais, o que reforça os vínculos paterno e materno – filial. É direito da 

criança manter contato com o genitor com o qual não convive 

cotidianamente, a separação do casal, as brigas, não podem interferir no 

direito da menor em conviver com o genitor, pois o interesse a ser 

resguardado, prioritariamente, é o da filha, mesmo porque conforme 

demonstrado pelos depoimentos a menor Maysa ama o pai. Vejamos 

doutrina referente ao assunto: “(...) Daí a preferência por direito de 

convivência ou regime de relacionamento, eis que é isso que deve ser 

preservado, mesmo quando pai e filho não vivem sob o mesmo teto. 

Consagrado o princípio da proteção integral, em vez de regulamentar as 

visitas é necessário estabelecer formas de convivência, pois não há 

proteção possível com a exclusão do outro genitor. O direito de 

convivência é assegurado somente ao pai ou a mãe, é direito do próprio 

filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno – 

filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual não 

convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse 

direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal 

para fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, 

é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação 

parental. Trata – se de um direito de personalidade, na categoria do direito 

à liberdade pelo qual o indivíduo, no seu exercício, recebe as pessoas 

com quem quer conviver. Funda – se em elementares princípios de direito 

natural, na necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos 

familiares à subsistência real, efetiva e eficaz. (...) quem não tem o filhos 

sob a guarda dispõe do direito de fiscalizar sua manutenção e educação 

(CC1589) (...)”[2]. Deste modo, quanto às visitas a serem realizadas pelo 

genitor a filha, será realizada em semanas alternadas, devendo o genitor 

pegar a filha na escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará 

com a menor até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a 

filha na escola até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará 

metade do período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o 

pai e a segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. ADVIRTO os Srs. MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e a Srª JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA quanto à alienação 

parental, que no Brasil foi editada, em 26 de agosto de 2010, sob o nº 

12.318., que tem por finalidade proteger a criança das possíveis 

vinganças entre os genitores. No site do Tribunal de Justiça deste estado 

(http://www.tjmt.jus.br) encontra-se a cartilha referente ao assunto, 

sendo de extrema importância colacionar alguns conceitos aos genitores 

da menor. Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. A Alienação Parental é uma forma de abuso 

psicológico que, se caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por 

um genitor (na maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de 

transformar a consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, 

dificultar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado 

alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. 

Porém, não são apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer 

parente ou outro adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela 

criança ou adolescente. Formas de alienação São formas exemplificativas 

de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 

terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade. II - dificultar o exercício da 

autoridade parental. III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar. V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 

contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente. VII - mudar o domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da 

criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz: I - declarar a 

ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão da 

autoridade parental. Assim, advirto aos genitores quanto à alienação 

parental e suas consequências, intimando-os desta decisão, bem como 

para que cumpram com as visitas, vez que o interesse do menor deverá 

prevalecer diante das dificuldades dos genitores em se relacionar. DOS 

ALIMENTOS A requerente pleiteia em fase de alegações finais pedido 

implícito de revisão de alimentos a majoração do valor de 1 (um) salário 

mínimo pago a título de alimentos à infante para o patamar de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos do requerido, sob o argumento de que este 

possui capacidade financeira para tanto, bem como o fato das despesas 

da menor perfazerem em valor muito superior ao disponibilizado pelo 

genitor. Ocorre que não há pedido em relação aos alimentos na petição 

inicial, requerendo a parte autora os alimentos em fase de alegações 

finais, momento em que já havia encerrado a instrução processual. E ainda 

o pedido deve ser certo e determinado o que não aconteceu no caso do 

pedido de revisional de alimentos na petição inicial, visto que nem houve o 

pedido inicial e ainda não foi formulado no momento certo, conforme artigo 

322, 323 e 324 todos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 322. O 

pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os juros legais, 

a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os 

honorários advocatícios. § 2º A interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na 

ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve 

ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas 

ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; II 

- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da 

condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. § 2º O 

disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Art. 329. O autor poderá: I 

- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Deste modo, deixo de apreciar o 

pedido de revisional de alimentos visto que não foi formulado na petição 

inicial, sendo requerido após a instrução processual de forma implícita, 

não podendo este juízo presumir a alteração do binômio necessidade 

possibilidade para a majoração ou minoração da pensão alimentícia o que 

é diverso da fixação de alimentos provisórios quando do ajuizamento da 

ação, que deve ser fixado de plano. Desta forma, DEIXO DE ACOLHER o 

pedido inicial (artigo 487, I, do Código de Processo Civil), visando o melhor 
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interesse da menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, MANTENHO A 

GUARDA COMPARTILHADA DA MENOR aos pais MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA devendo a menor continuar 

residindo com a genitora, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

DETERMINO que às visitas a serem realizadas pelo genitor a filha, será 

realizada em semanas alternadas, devendo o genitor pegar a filha na 

escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará com a menor 

até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a filha na escola 

até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará metade do 

período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o pai e a 

segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. Isento de custas às partes ante o benefício da 

justiça gratuita a autora, que estendo ao requerido. Condeno a requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20 % do valor da 

causa (artigo 85), devendo ficar suspensa a obrigação decorrente da 

sucumbência, no prazo de 5 (cinco) anos, conforme artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em 

julgado arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Dias, Maria 

Berenice. Manual de Direito das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015. Pg. 525. [2] Dias, Maria Berenice. Manual de Direito 

das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0021088-61.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MONIR BRAZ 

CURVO ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE 

GUARDA COMPARTILHADA EM GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de 

tutela antecipada em caráter antecedente) proposta por JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA em face de MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. 

Aduz a parte requerente que a presente ação é originária da ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos com pedido de liminar 

formulada pelo requerido, requerendo a redução da pesão alimentícia da 

menor, alteração para guarda compartilhada, visto que sua ausência 

ofenderia a integridade física e psicológica da menor. Alega a autora que 

observou – se por relatos dos familiares do genitor da menor que o mesmo 

não tem comprometimento e organização com as visitas nos finais de 

semana e feriado. Informa que em análise e apreciação dos autos sob o 

nº 19075-89.2018, esse juízo entendeu pela guarda compartilhada em 

proteção ao interesse da menor, pois apesar de as partes terem realizado 

acordo em audiência este não foi homologado, sendo advertido o 

requerido e a genitora da menor quanto a alienação parental. Declara que 

a genitora ao assinar o referido acordo nos autos de nº 19075-89, 

oportunizou ao genitor o exercício da guarda compartilhada e de 

comprovar a responsabilidade paterna de amar, cuidar e zelar da 

educação e formação da menor, ocorre que foi comprovado a 

irresponsabilidade e despreparo para tal obrigação. Aduz que diante da 

ausência infundada e descabida do pai, ao buscar judicialmente a 

exoneração de alimentos e guarda compartilhada de sua filha menor. 

Tendo obtido, via Acordo Judicial, a abandona sem justificativas. 

Cumprindo a guarda compartilhada aleatoriamente. Buscando dessa forma 

a nulidade absoluta do acordo em razão de descumprimento da guarda 

compartilhada. Alega que o requerido profere ataques públicos a 

requerente, revelando a sua intenção de importunar a vida da requerente, 

inclusive informou que pretendia a guarda para não arcar com o valor da 

pensão alimentícia, demonstrando o genitor que efetivamente não quer 

exercer a guarda de sua filha. Declara que ante toda a síntese fática e 

processual o requerido não pretendeu exercer a paternidade de forma 

compartilhada e não possui condições de exercer a guarda da menor, 

sendo a única solução a concessão da guarda de forma unilateral com 

visitas monitoradas até que o genitor comprove possuir condições 

psicológicas ao livre convívio com a criança, visto que está comprovado 

nos autos, através de testemunhas, declarações do relatório psicossocial 

e depoimento da própria menos que a requerente sempre exerceu com 

responsabilidade, dedicação e amor a guarda de sua filha menor Maysa. 

Requer a requerente a concessão da guarda unilateral da menor Maysa 

Pompeo de Arruda em seu favor, com visitas monitoradas do genitor a 

menor, visto que o genitor vem tratando a obrigação paterna no exercício 

de guarda compartilhada em total desrespeito aos anseios e cuidados com 

a formação e proteção dos direitos da menor, declarando o genitor que 

não irá cumprir o acordo, que a genitora pode pegar a guarda da menor 

etc. Relatório de Estudo Psicossocial, Id. 24849861, 24849862, 24849863 

e Id. 24849864. Termo de audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

Id. 24849866, momento em que foi determinado que se oficiasse a Escola 

da menor para que informe os dias de entrada e saída da criança 

acompanhada do genitor, bem como foi nomeado a Defensoria Pública 

para defender os interesses do requerido, que informou que não possui 

condições para contratar advogado. No Id. 24849868, a Defensoria 

Pública não acatou a nomeação para realizar a defesa do requerido visto 

que o mesmo não compareceu a Defensoria Pública e não comprovou sua 

hipossuficiência. Determinado a intimação do requerido para constituir 

advogado, Id. 24849869, juntou procuração no Id. 24849870. Contestação, 

Id. 24849871, Id. 24849872, alega o requerido que ambos os genitores 

possuem estrutura em suas casas para receberem a menor e que ambos 

desejam de igual modo convivência ativa e participativa na criação e 

educação da filha e que não há nada que desabone a conduta do genitor 

em relação a filha. Aduz que as alegações da requerente são fatos 

passados e que não houve mudanças fáticas para revogar a guarda 

compartilhada e que não concorda com a modificação da guarda visto que 

a guarda compartilhada já foi determinada há mais de dois anos e a 

criança já está adaptada a rotina e a genitora não recorreu no processo 

que sentenciou a guarda compartilhada. Requereu a improcedência da 

demanda em todos os pedidos, tendo em vista que não houve mudança 

dos fatos e não existe nada que desabone a conduta do requerido. 

Certidão certificando que decorreu o prazo de intimação da parte 

requerente, sem apresentar impugnação à contestação, Id. 24849879. No 

Id. 24849882, o representante do Ministério Público opinou para que se 

proceda ao saneamento dos autos, consoante o dispostos pelos incisos II 

a V, do artigo 357, do Código de Processo Civil. Despacho saneador, Id. 

24849884. Relatório de Estudo interprofissional, Id. 24849888, Id. 

24849889 e Id. 24849890. Termo de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, Id. 24850343, momento em que foi tomado depoimento das 

partes e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, sendo 

encerrada a instrução processual, saindo as partes intimadas para 

apresentação de memoriais finais. Alegações finais da parte autora, Id. 

24850344, 24850345, alegando que a requerente comprovou mediante a 

documentação juntada aos autos e depoimento de testemunhas, diversos 

episódios de descumprimento do acordo pelo requerido das visitas, além 

de episódios vexaminosos de desleixo com os horários escolares da 

menor, ausência em eventos comemorativos escolares e importunação no 

ambiente escolar mediante busca em horário errôneo seguido de ameaças 

a requerente. Aduz que conforme análise dos autos o requerido 

demonstra a exibição de vida social badalada em ostentação com amigos, 

sendo contraditório a declaração de quadro depressivo e perecimento em 

dificuldades financeiras alheias ou despesas familiares de tal importe que 

impeça o exercício de dever de cuidado mediante pagamento de pensão 

alimentar. Declara que o genitor não cumpre com suas obrigações de 

cuidado, posto que as delega para os avós, além de não cumprir com os 

horários e períodos de convivência. Requer que a ação de reversão de 

guarda seja julgada procedente, com pedido implícito de revisão de 

alimentos julgados procedente, devendo os alimentos serem deferido no 

importe de 30% dos rendimentos líquidos. Requer a guarda unilateral da 
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menor em favor da genitora. Memoriais finais da parte requerida, Id. 

25745507, alegando que a menor está na rotina de guarda compartilhada a 

mais de dois anos, que a testemunha arrolada pela genitora confirma a 

necessidade de a menor ficar mais tempo com o pai e também afirmou que 

ele é um bom pai. Declara que o pedido não tem como prosperar, isso 

porque a autora da demanda não consegue provar nenhum fato novo que 

possa trazer prejuízo a menor. Quanto a majoração da pensão, já está 

devidamente comprovado que o genitor possui outro filho, bem como que 

seu orçamento está dentro dos limites das despesas. Além de todos 

esses motivos, a genitora não conseguiu provar aonde qual foi o aumento 

das despesas. Por outro lado, nota-se que tanto o casal possui quase o 

mesmo rendimento, e a genitora ficou com uma casa para alugar que foi 

construída pelo casal. Requer de Vossa Excelência que seja julgada 

improcedente a demanda em todos os pedidos, eis que não há provas de 

dados novos que possam reverter a guarda compartilhada e a majoração 

da pensão. O representante do Ministério Público manifestou no Id. 

26541228, opinando pelo INDEFERIMENTO ao pleiteado quando a reversão 

da guarda compartilhada para unilateral (ID 24849846), bem como pelo 

DEFERIMENTO PARCIAL ao pleiteado a título de majoração do valor da 

pensão alimentícia, para que seja majorada no patamar de 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos do requerido, com base no disposto pelo inciso I, 

do artigo 487, do Código de Processo Civil, decretando-se extinto o feito, 

com julgamento do mérito. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM 

GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente) proposta por JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA em face de 

MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. DA GUARDA COMPARTILHADA 

Analisando os autos observo que foi prolatada sentença nos autos de nº 

19075-89.2018, onde foi estabelecida a guarda compartilhada da menor 

Maysa aos pais, permanecendo a residência com a genitora, sentença 

essa que transitou em julgado sem a interposição de recurso. A 

requerente interpôs a presente ação de reversão de guarda afirmando 

que apesar de a guarda ser compartilhada o requerido não vem cumprindo 

com as visitas à filha além de não cumprir com os horários escolares da 

menor se ausentar dos eventos comemorativos escolares, alega ainda 

que o genitor não realiza a higiene adequada na criança e não possuir 

rotina com a mesma. Ocorre que não há indícios que desabonem a 

conduta do genitor ou que possam trazer prejuízos à menor pois o 

convívio com o genitor no instituto da guarda compartilhada, fortificam os 

laços afetivos e de afinidades entre pais e filhos. Constata-se que a parte 

autora não obteve êxito na comprovação do afirmado na petição inicial que 

enseja a guarda unilateral, não sendo menos verdadeiro que a própria 

menor em tela expressou seus sentimentos sendo estes de forma 

igualitária entre os genitores, quando de sua oitiva nos autos de nº 

19075-89.2018, e ainda conforme depoimento das partes nos autos e 

demais elementos demonstram que não houve fato novo após a sentença 

prolatada anteriormente que ensejam a modificação da guarda. Neste 

caso, o relatório de Estudo Psicossocial, realizado, Id. 24849564 em suas 

considerações finais, constatou que a menor esta residindo em companhia 

com a genitora e demonstrou estar aparentemente recebendo os cuidados 

básicos necessários tanto físicos como emocionais. No relatório de Id. 

2489890, na analise social contatou – se: “(...) a menor afirmou 

queaprecia de forma igualitária os genitores, gosta de visita – lo, pois tem 

uma prima com a mesma idade, tem empatia e boa comunicação com a 

menina. Foi – nos informado que possui afinidade a afeição para com o 

genitor, os laços afetivos são considerados fortificados, apesar de gostar 

do pai, igualmente sente falta da genitora (...)”. A genitora Janaina em seu 

depoimento judicial declara que o genitor não está cumprindo as visitas 

conforme sentença anteriormente prolata e que quando o genitor pega a 

criança não cuida dela, não estabelece rotina e não comparece na escola 

para reuniões e comemorações, vejamos: “(...) que desde que foi feito o 

acordo ele nunca cumpriu com ele, as vezes se ausentando entre dois, 

três meses sem ligar para filha para saber se ela estava viva e a guarda 

continuava somente no papel e eu tinha dificuldades na escola, para 

matricular e tudo que eu tinha que fazer eu precisava dele por ser 

compartilhada a guarda, ele não atendia telefone (...) que depois que 

tivemos a audiência que eu aceitei a guarda compartilhada desde que 

você seja presente desde que você faça o papel de pai por mim tudo bem, 

só que ele não cumpri com os dias certos, ele chegava buscar ela na 

escola o dia que não era dele, depois de um mês sumido ele aparecia 

quando ele queria (...) antes ele pegava no sábado e pegava no domingo 

um sim outro não, não pegava também , mas não fazia o que fazia na 

escola entrava, desacatava os professores, desacatava diretora, diretora 

já teve que chamar a polícia pra ele, pegava ela e usava como escudo (...) 

perguntado se ele ia na reunião de pais, respondeu: nunca, nem dia dos 

pais esse foi o primeiro que ele foi, esse ano ele foi porque eu mandei no 

negócio da diretora o telefone dele e falei pelo amor de Deus (...) eu não 

quero de verdade afastar pai e filha, não é esse meu objetivo, meu 

objetivo é que ele pare de falar de falar de mim, que ele pare com a 

alienação parental, que ele cuide da alimentação dela, pra mim é 

fundamental, a saúde dela, ela volta da casa dele eu não aguento o cheiro 

dela, porque não dá banho direito (...) neste último das férias ela ficou com 

o tio dentro do quarto assistindo teve todos os dias, eu pedia para o meu 

pai mãe para ele não sair ficar comigo e ele falava há, ela falava ele devia 

tá trabalhando mesmo (...) e as visitas como estão sendo atualmente? 

Respondeu: então ai depois que teve ameaça da multa por 

descumprimento, eu peguei, inclusive foi pra ele o que eu fiz não foi nem 

pra mim, eu peguei um papel e fiz certinho as escalas dos finais de 

semana dele e meu para que possa ficar certinho e a diretora ter um 

parâmetro pra saber que dia que é meu e que dia que é dele, fiz e pedi 

para ela quando ele vier buscar você pede pra ele assinar que veio (...) ai 

ele assinou os dois primeiros dias e falou não vou assinar mais essa 

porcaria não, mas ta bom continuou pegando, pra mim estava tudo certo, 

estava bom até demais para ser verdade (...) que inclusive no dia das 

mães e dia dos pais tudo eu que compareço. Pergunta: Ele está pagando 

alimentos? Respondeu: paga um salário só que ela está integral na escola 

particular hoje, a Unimed dela sou eu que pago, cada uso, ou seja Unimed 

e escola é isso que eu consigo pagar com esse dinheiro, só isso só que 

ela tem um custo muito mais alto que isso (...) o custo dela por mês é três 

mil e poucos reais, isso deixando de fazer muita coisa que seria essencial 

pra ela como o tratamento psicológico que ela fazia antes (...) perguntado: 

como estão sendo as visitas hoje? respondeu: (...) nas férias ele pegou a 

primeira semana até quando ele descobriu que eu ia viajar, quando ele 

descobriu que eu ia viajar morreu tudo, me xingou tudo pelo telefone (...) 

não deixou eu falar com ela nenhum dia (...) pergunta: alguma vez a 

diretora da escola chegou a mencionar que a criança foi entregue na 

escola mal vestida? Respondeu: sim, faltando toalha, com sono. Pergunta: 

quem mencionou isso, foi a professora? Respondeu: diretora e professora 

várias vezes, sem mochila já tive que voltar de Chapada pra vim trazer 

mochila pra ela (...) ela não tem horário pra dormir, não tem rotina na casa 

do pai, não tem horário pra dormir não tem horário pra nada (...) o que eu 

pedi no começo até quando eu pedi a revogação do acordo foi porque 

apertou pra mim porque quando eu pensei na revogação do acordo lá era 

18% e se ele for pegar 10 dias tudo bem eu não sou injusta de forma 

alguma vou ser in justa só que ela estava na escola pública era tudo muito 

diferente daí eu aceitei porque ia balancear os dias só que ficou dois anos 

tudo em cima de mim isso pesou muito, a minha realidade hoje é outra (...) 

Quanto a testemunha da parte autora, Srª Dalva Marcia de Carvalho 

Pinheiro que é diretora da creche em que a menor Maysa estudava, já 

fazem dois anos que a menor saiu da creche e não possui contato 

atualmente com a criança e relatou que na época Maysa era uma criança 

doce, tranquila, vejamos seu depoimento: “(...) Perguntado se tem mantido 

o contato com a criança? Respondeu: não. Pergunta: e com os pais dela 

mantem contato? Respondeu: de vez em quando que eu pergunto pra mãe 

como esta Maysa porque o facebook lembra a gente dos momentos bons 

e ela também liguei uma vez para perguntar como está a Maysa e ela falou 

que ela esta na escola está tudo bem. Pergunta: Como é que era Maysa 

naquela época que frequentava essa creche? Respondeu: era uma 

criança doce, super tranquila, bem receptiva, um desenvolvimento bom 

para a idade dela. Pergunta: ela teve algum problema psicológico que 

precisa de de tratamento, ou algum acompanhamento na época, ela fazia 

algum acompanhamento médico? Respondeu: não. Pergunta: Como era o 

convívio dela com a mãe? Respondeu: ótimo, a mãe sempre presente. 

Pergunta: e com o pai? Respondeu: o pai eu sentia uma carência dela em 

relação ao pai, não era tão presente na época. Pergunta: O pai 

frequentava a escola? Respondeu: raras vezes, não ia, umas duas vezes 

ou três por esses dois anos. Pergunta: nesse período de creche a 

senhora chegou a presenciar ou saber de alguma coisa que possa ter 

acontecido com o pai para buscar a filha na escola? Respondeu: foi uma 

vez assim que eu percebi que ele tinha os dias certos ela me levou o 

documento que o pai não podia pegar fora a não ser aqueles dias, só que 

naqueles dias ele não aparecia, ele apareceu uma vez fora desse dia, ai 

eu falei eu como diretora tenho que ligar para mãe para pedir autorização, 

ai a mãe não autorizou aí ele causou um conflito, só foi essa vez também 
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(...)mas eu percebi também que a Maysa gosta muito dele, carente por 

parte do pai, ela ama o pai e sempre foi muito amorosa com ele (...)”. A 

testemunha Poliana Daniele Silva de Magalhães Ventura, que é diretora da 

escola atual de Maysa declarou em juízo que Maysa está na escola Mundo 

do Saber desde o ano passado, no período integral, que que ela está bem, 

está começando a ler, que não consegue informar quanto a higienização 

da criança e que a mesma nutri um grande amor pelo genitor, e que o 

mesmo foi na festa dos dias dos pais e que anda participando da vida 

escolar da criança. Vejamos: “(...) perguntado como é a participação dos 

pais na vida escolar da menina? Respondeu: a Janaina no caso a mãe, 

sempre que está nos dias dela leva certinho as agendas é participativa, o 

pai o Munir agora atualmente eu comecei a ver mais ele também levando 

ela na escola só que eu como diretora eu queria mais, mas também não 

posso mentir porque estou começando a ver a participação dele agora 

mais atual. Pergunta: ele participa das reuniões? Respondeu: olha doutor 

nos tivemos uma pequena mudança de escola desse primeiro semestre 

para o segundo, nos tivemos apenas uma reunião que foi no segundo 

semestre, se não me falhe a memoria o Munir foi, agora nesse momento eu 

não me recordo se ele foi ou não foi (...) pergunta: Como que ela se 

expressa com relação ao pai e a mãe? Respondeu: eu estou aqui hoje 

para falar principalmente isso sabe, eu vejo o amor que ela tem pelo pai 

dela, isso dói na gente, me desculpe fico até emocionada, então agente 

que tem esse contato com ela sente isso, então aquele abraço gostoso, a 

mãe como já é mais rotineiro, eu vejo o carinho das duas ali despedindo ou 

chegando, mas eu consigo observar mais esse afeto do pai, eu percebo 

agora assim nos dias dos pais que ela viu ele, ela deu um pulo lá em cima 

e deu aquele abraço gostoso que não é normal dos outras crianças 

ficarem com o pai no dia a dia. Pergunta: Então ele esteve no dia dos pais 

na escola? Respondeu: teve. Pergunta: as vezes que seu Munir leva a 

criança na escola, na questão da higiene, como está a criança? 

Respondeu: eu percebo assim um pouco da sonolência dela, mas eu não 

posso falar exatamente porque não sou eu que estou ali no portão e 

recebo ela então o que agente observou de um tempo pra cá, um pouco 

da sonolência dela quando está com ele (...) que ele busca no horário 

certo (...)”. Conforme podemos observar pelos relatos acima, não houve 

nenhum elemento novo que enseja o deferimento da presente ação, as 

alegações da genitora são de fatos passados relacionados ao processo 

anteriormente já sentenciado, sem recurso de ambas as partes, o fato 

descrito pela diretora da creche Srª Dalva Marcia ocorreu há mais de dois 

anos e foi fato isolado na escola, e não demonstra que o genitor não 

possui condições de cuidar da filha e realizar as visitas, mesmo porque 

pelo relato da diretora da escola que a menor Maysa atualmente está 

estudando demonstra que o requerido está comparecendo nas atividades 

escolares e que aparentemente a criança está bem, tendo bom rendimento 

escolar. O requerido em seu depoimento em juízo, afirmou que não 

concorda com a guarda unilateral da filha para a genitora, que a guarda é 

compartilhada, que está frequentando a escola da filha, indo nas reuniões 

de pais, que as visitas são feitas conforme determinação judicial. Que não 

tem alienação parental, Maysa ama os dois. Que mora juntamente com os 

pais, o irmão e o filho, e que quem cuida da higiene da Maysa, dá banho é 

o próprio genitor. E que durante as férias o genitor informou que ficou 

todos os dias com a filha. Afirmou que a genitora não comunica ao genitor 

com relação ao estado de saúde da menor, que a genitora não cumpri a 

guarda compartilhada. Desta feita, apesar das alegações da genitora em 

juízo, o requerido atualmente vem cumprindo com as visitas, indo nas 

reuniões escolares, permanecendo nas férias com a menor, não havendo 

fato novo para a modificação da guarda. A guarda poderá ser unilateral a 

um dos genitores somente quando o outro declarar, em juízo, que não 

deseja a guarda do filho, o que não ocorre neste caso pois o requerido 

deseja a guarda compartilhada, deste modo, não havendo acordo sobre a 

guarda, o juiz decide atendendo ao melhor interesse do menor (art. 1612 

CC). Vejamos: Guarda unilateral – é atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua. Artigo 1583 §1). A guarda a um só dos genitores, 

com a fixação de um regime de convívio, pode decorrer do consenso de 

ambos (1584, I). A guarda unilateral será atribuída a um dos genitores 

somente quando o outro declarar, em juízo, que não deseja a guarda do 

filho. Caso somente um dos pais não concorde com a guarda 

compartilhada, pode o juiz determina – lá de ofício ou a requerimento do 

MP. A separação dos pais não alteram as relações entre pais e filhos 

(1632 cc). Independente da situação conjugal dos pais, compete a ambos 

o pleno exercício do poder familiar, sendo atribuição dos dois o dever de 

dirigir a criação e a educação dos filhos. Os fundamentos da guarda 

compartilhada são de ordem constitucional e psicológica, visando 

basicamente garantir o interesse da prole. Significa mais prerrogativas aos 

pais, fazendo com que estejam presentes de forma mais intensa na vida 

dos filhos. A participação no processo de desenvolvimento integral leva a 

pluralização das responsabilidades, estabelecendo verdadeira 

democratização de sentimentos. Indispensável manter os laços de 

afetividade, minorando os efeitos que separação sempre acarreta nos 

filhos, conferindo aos pais o exercício da função parental de forma 

igualitária. A finalidade é consagrar o direito da criança e de seus dois 

genitores, colocando um freio na irresponsabilidade provocada pela 

guarda individual[1]. Pg. 525. A guarda compartilhada é definida como 

responsabilização e exercício conjunto dos direitos e deveres dos pais 

concernentes ao poder familiar dos filhos (CC, artigo 1.583), o tempo de 

convívio com cada um dos pais deve ser dividido de forma equilibrada (CC, 

artigo 1.583, parágrafo 2º). Não importa a discordância de um ou de 

ambos os pais, ou eventual estado de beligerância entre eles. 

Encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, a guarda é 

sempre compartilhada (CC artigo 1.584, parágrafo 2º). Cabe ao juiz, de 

ofício, atentando às necessidades específicas do filho (CC, artigo 1.584, 

II), promover a divisão equilibrada do tempo de convívio com cada um dos 

pais, nem que para isso precise socorrer-se da orientação de equipe 

interdisciplinar (CC, artigo 1.584, parágrafo 3º). Na guarda compartilhada, 

às claras, não haveria a necessidade do estabelecimento de um regime de 

convivência. Porém, como essa modalidade de convívio deve ser imposta 

mesmo quando inexiste consenso entre os pais (CC, artigo 1.584, 

parágrafo 2º), a fixação de datas mostra-se salutar. Evita que um se 

submeta ao poder decisório do outro. Vejamos os dispositivos legais com 

relação a Guarda Compartilhada, in verbis: “Art. 1.583 (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. I - (revogado); II - 

(revogado); III - (revogado). § 3º Na guarda compartilhada, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos. “Art. 1.584 (...) § 2o Quando não houver acordo 

entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 

compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 

deseja a guarda do menor. § 3o Para estabelecer as atribuições do pai e 

da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 

orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá 

visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. “Art. 1.634. 

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - 

dirigir-lhes a criação e a educação; II - exercer a guarda unilateral ou 

compartilhada nos termos do art. 1.584; III - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para mudarem sua residência permanente para outro 

Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 

se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 

(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 

nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - 

reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem 

obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.” 

(NR) Analisando os autos entendo que a guarda deve continuar a ser a 

guarda compartilhada, tendo em vista que apesar de haver acordo entre 

as partes opinando pela guarda compartilhada no processo anterior, 

iniciou – se nova discussão com relação ao assunto e observando a 

conclusão do relatório de Estudo Social, onde a psicóloga e a assistente 

social deste juízo declararam que a criança está residindo com a mãe 

demonstrando estar bem cuidada, não há conduta que desabone o genitor 

da menor que enseja uma guarda unilateral. Deste modo, não existe 

conduta que desabone ambos os genitores de estar com a filha, mesmo 

estando em litígio os pais da menor, eles demonstram cuidado com a 

criança quando estão com a mesma, a parte autora apesar de ter alegado 

que o genitor não possui rotina e não realiza higienização da criança, não 

comprovou nos autos que a criança não está sendo cuidada pelo genitor e 

sua família. Neste caso, o Conselho Nacional de Justiça recomenta que os 

Juízes das Varas de Família observem o disposto na Lei nº 13.058/2014, 

vejamos recomendação nº 25 de 22 de agosto de 2016, artigo 1°: “(...) 
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Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas de Família que, ao decidirem 

sobre a guarda dos filhos, nas ações de separação, de divórcio, de 

dissolução de união estável ou em medida cautelar, quando não houver 

acordo entre ascendentes, considerem a guarda compartilhada como 

regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do Código Civil (...)”. A 

jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda compartilhada 

em proteção ao melhor interesse do menor. Vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 

ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 

compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois 

reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual 

que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas 

pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado 

no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 

demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, 

para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 

usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 

com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse 

do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 

regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da 

guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o 

exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se 

inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para 

a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um 

dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém 

necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do 

texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como 

regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 

efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 

2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). (TJ-RS 

- AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de 

Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/07/2015) Posto isto, visando o melhor interesse da 

menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, mantenho a guarda compartilhada 

da menor aos pais MONIR BRAZ CURVO ARRUDA e JANAINA POMPEO DE 

CERQUEIRA devendo a menor continuar residindo com a genitora, visto 

que não existem provas que desabonem sua conduta da mãe e 

verificando, pela idade da menor não é aconselhável uma mudança de 

residência, pois a criança sempre residiu com a genitora, está sendo bem 

cuidada pela mesma, conforme relatório social e depoimento das 

testemunhas acima. DA VISITA A parte autora requer na inicial que as 

visitas do genitor a filha menor sejam monitoradas, pois o genitor vem 

tratando a obrigação paterna no exercício de guarda compartilhada em 

total desrespeito aos anseios e cuidados com a formação e proteção dos 

direitos da menor, ocorre que atualmente o genitor vem cumprindo com as 

visitas, comparecendo nas reuniões escolares, conforme demonstrado 

pelo depoimento da diretora da escola e da própria genitora que informou 

que ele ficou com a criança nas últimas férias. O direito de visita é um 

principio de proteção integral da criança é o direito do filho conviver com 

os pais, o que reforça os vínculos paterno e materno – filial. É direito da 

criança manter contato com o genitor com o qual não convive 

cotidianamente, a separação do casal, as brigas, não podem interferir no 

direito da menor em conviver com o genitor, pois o interesse a ser 

resguardado, prioritariamente, é o da filha, mesmo porque conforme 

demonstrado pelos depoimentos a menor Maysa ama o pai. Vejamos 

doutrina referente ao assunto: “(...) Daí a preferência por direito de 

convivência ou regime de relacionamento, eis que é isso que deve ser 

preservado, mesmo quando pai e filho não vivem sob o mesmo teto. 

Consagrado o princípio da proteção integral, em vez de regulamentar as 

visitas é necessário estabelecer formas de convivência, pois não há 

proteção possível com a exclusão do outro genitor. O direito de 

convivência é assegurado somente ao pai ou a mãe, é direito do próprio 

filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno – 

filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual não 

convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse 

direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal 

para fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, 

é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação 

parental. Trata – se de um direito de personalidade, na categoria do direito 

à liberdade pelo qual o indivíduo, no seu exercício, recebe as pessoas 

com quem quer conviver. Funda – se em elementares princípios de direito 

natural, na necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos 

familiares à subsistência real, efetiva e eficaz. (...) quem não tem o filhos 

sob a guarda dispõe do direito de fiscalizar sua manutenção e educação 

(CC1589) (...)”[2]. Deste modo, quanto às visitas a serem realizadas pelo 

genitor a filha, será realizada em semanas alternadas, devendo o genitor 

pegar a filha na escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará 

com a menor até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a 

filha na escola até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará 

metade do período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o 

pai e a segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. ADVIRTO os Srs. MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e a Srª JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA quanto à alienação 

parental, que no Brasil foi editada, em 26 de agosto de 2010, sob o nº 

12.318., que tem por finalidade proteger a criança das possíveis 

vinganças entre os genitores. No site do Tribunal de Justiça deste estado 

(http://www.tjmt.jus.br) encontra-se a cartilha referente ao assunto, 

sendo de extrema importância colacionar alguns conceitos aos genitores 

da menor. Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. A Alienação Parental é uma forma de abuso 

psicológico que, se caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por 

um genitor (na maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de 

transformar a consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, 

dificultar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado 

alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. 

Porém, não são apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer 

parente ou outro adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela 

criança ou adolescente. Formas de alienação São formas exemplificativas 

de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 

terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade. II - dificultar o exercício da 

autoridade parental. III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar. V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 

contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente. VII - mudar o domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da 

criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz: I - declarar a 

ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão da 

autoridade parental. Assim, advirto aos genitores quanto à alienação 
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parental e suas consequências, intimando-os desta decisão, bem como 

para que cumpram com as visitas, vez que o interesse do menor deverá 

prevalecer diante das dificuldades dos genitores em se relacionar. DOS 

ALIMENTOS A requerente pleiteia em fase de alegações finais pedido 

implícito de revisão de alimentos a majoração do valor de 1 (um) salário 

mínimo pago a título de alimentos à infante para o patamar de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos do requerido, sob o argumento de que este 

possui capacidade financeira para tanto, bem como o fato das despesas 

da menor perfazerem em valor muito superior ao disponibilizado pelo 

genitor. Ocorre que não há pedido em relação aos alimentos na petição 

inicial, requerendo a parte autora os alimentos em fase de alegações 

finais, momento em que já havia encerrado a instrução processual. E ainda 

o pedido deve ser certo e determinado o que não aconteceu no caso do 

pedido de revisional de alimentos na petição inicial, visto que nem houve o 

pedido inicial e ainda não foi formulado no momento certo, conforme artigo 

322, 323 e 324 todos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 322. O 

pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os juros legais, 

a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os 

honorários advocatícios. § 2º A interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na 

ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve 

ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas 

ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; II 

- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da 

condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. § 2º O 

disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Art. 329. O autor poderá: I 

- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Deste modo, deixo de apreciar o 

pedido de revisional de alimentos visto que não foi formulado na petição 

inicial, sendo requerido após a instrução processual de forma implícita, 

não podendo este juízo presumir a alteração do binômio necessidade 

possibilidade para a majoração ou minoração da pensão alimentícia o que 

é diverso da fixação de alimentos provisórios quando do ajuizamento da 

ação, que deve ser fixado de plano. Desta forma, DEIXO DE ACOLHER o 

pedido inicial (artigo 487, I, do Código de Processo Civil), visando o melhor 

interesse da menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, MANTENHO A 

GUARDA COMPARTILHADA DA MENOR aos pais MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA devendo a menor continuar 

residindo com a genitora, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

DETERMINO que às visitas a serem realizadas pelo genitor a filha, será 

realizada em semanas alternadas, devendo o genitor pegar a filha na 

escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará com a menor 

até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a filha na escola 

até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará metade do 

período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o pai e a 

segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. Isento de custas às partes ante o benefício da 

justiça gratuita a autora, que estendo ao requerido. Condeno a requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20 % do valor da 

causa (artigo 85), devendo ficar suspensa a obrigação decorrente da 

sucumbência, no prazo de 5 (cinco) anos, conforme artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em 

julgado arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Dias, Maria 

Berenice. Manual de Direito das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015. Pg. 525. [2] Dias, Maria Berenice. Manual de Direito 

das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0021088-61.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MONIR BRAZ 

CURVO ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE 

GUARDA COMPARTILHADA EM GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de 

tutela antecipada em caráter antecedente) proposta por JANAINA 

POMPEO DE CERQUEIRA em face de MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. 

Aduz a parte requerente que a presente ação é originária da ação de 

modificação de guarda c/c exoneração de alimentos com pedido de liminar 

formulada pelo requerido, requerendo a redução da pesão alimentícia da 

menor, alteração para guarda compartilhada, visto que sua ausência 

ofenderia a integridade física e psicológica da menor. Alega a autora que 

observou – se por relatos dos familiares do genitor da menor que o mesmo 

não tem comprometimento e organização com as visitas nos finais de 

semana e feriado. Informa que em análise e apreciação dos autos sob o 

nº 19075-89.2018, esse juízo entendeu pela guarda compartilhada em 

proteção ao interesse da menor, pois apesar de as partes terem realizado 

acordo em audiência este não foi homologado, sendo advertido o 

requerido e a genitora da menor quanto a alienação parental. Declara que 

a genitora ao assinar o referido acordo nos autos de nº 19075-89, 

oportunizou ao genitor o exercício da guarda compartilhada e de 

comprovar a responsabilidade paterna de amar, cuidar e zelar da 

educação e formação da menor, ocorre que foi comprovado a 

irresponsabilidade e despreparo para tal obrigação. Aduz que diante da 

ausência infundada e descabida do pai, ao buscar judicialmente a 

exoneração de alimentos e guarda compartilhada de sua filha menor. 

Tendo obtido, via Acordo Judicial, a abandona sem justificativas. 

Cumprindo a guarda compartilhada aleatoriamente. Buscando dessa forma 

a nulidade absoluta do acordo em razão de descumprimento da guarda 

compartilhada. Alega que o requerido profere ataques públicos a 

requerente, revelando a sua intenção de importunar a vida da requerente, 

inclusive informou que pretendia a guarda para não arcar com o valor da 

pensão alimentícia, demonstrando o genitor que efetivamente não quer 

exercer a guarda de sua filha. Declara que ante toda a síntese fática e 

processual o requerido não pretendeu exercer a paternidade de forma 

compartilhada e não possui condições de exercer a guarda da menor, 

sendo a única solução a concessão da guarda de forma unilateral com 

visitas monitoradas até que o genitor comprove possuir condições 

psicológicas ao livre convívio com a criança, visto que está comprovado 

nos autos, através de testemunhas, declarações do relatório psicossocial 

e depoimento da própria menos que a requerente sempre exerceu com 

responsabilidade, dedicação e amor a guarda de sua filha menor Maysa. 

Requer a requerente a concessão da guarda unilateral da menor Maysa 

Pompeo de Arruda em seu favor, com visitas monitoradas do genitor a 

menor, visto que o genitor vem tratando a obrigação paterna no exercício 

de guarda compartilhada em total desrespeito aos anseios e cuidados com 

a formação e proteção dos direitos da menor, declarando o genitor que 

não irá cumprir o acordo, que a genitora pode pegar a guarda da menor 

etc. Relatório de Estudo Psicossocial, Id. 24849861, 24849862, 24849863 

e Id. 24849864. Termo de audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

Id. 24849866, momento em que foi determinado que se oficiasse a Escola 

da menor para que informe os dias de entrada e saída da criança 

acompanhada do genitor, bem como foi nomeado a Defensoria Pública 

para defender os interesses do requerido, que informou que não possui 

condições para contratar advogado. No Id. 24849868, a Defensoria 

Pública não acatou a nomeação para realizar a defesa do requerido visto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 205 de 3769



que o mesmo não compareceu a Defensoria Pública e não comprovou sua 

hipossuficiência. Determinado a intimação do requerido para constituir 

advogado, Id. 24849869, juntou procuração no Id. 24849870. Contestação, 

Id. 24849871, Id. 24849872, alega o requerido que ambos os genitores 

possuem estrutura em suas casas para receberem a menor e que ambos 

desejam de igual modo convivência ativa e participativa na criação e 

educação da filha e que não há nada que desabone a conduta do genitor 

em relação a filha. Aduz que as alegações da requerente são fatos 

passados e que não houve mudanças fáticas para revogar a guarda 

compartilhada e que não concorda com a modificação da guarda visto que 

a guarda compartilhada já foi determinada há mais de dois anos e a 

criança já está adaptada a rotina e a genitora não recorreu no processo 

que sentenciou a guarda compartilhada. Requereu a improcedência da 

demanda em todos os pedidos, tendo em vista que não houve mudança 

dos fatos e não existe nada que desabone a conduta do requerido. 

Certidão certificando que decorreu o prazo de intimação da parte 

requerente, sem apresentar impugnação à contestação, Id. 24849879. No 

Id. 24849882, o representante do Ministério Público opinou para que se 

proceda ao saneamento dos autos, consoante o dispostos pelos incisos II 

a V, do artigo 357, do Código de Processo Civil. Despacho saneador, Id. 

24849884. Relatório de Estudo interprofissional, Id. 24849888, Id. 

24849889 e Id. 24849890. Termo de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, Id. 24850343, momento em que foi tomado depoimento das 

partes e de duas testemunhas arroladas pela parte autora, sendo 

encerrada a instrução processual, saindo as partes intimadas para 

apresentação de memoriais finais. Alegações finais da parte autora, Id. 

24850344, 24850345, alegando que a requerente comprovou mediante a 

documentação juntada aos autos e depoimento de testemunhas, diversos 

episódios de descumprimento do acordo pelo requerido das visitas, além 

de episódios vexaminosos de desleixo com os horários escolares da 

menor, ausência em eventos comemorativos escolares e importunação no 

ambiente escolar mediante busca em horário errôneo seguido de ameaças 

a requerente. Aduz que conforme análise dos autos o requerido 

demonstra a exibição de vida social badalada em ostentação com amigos, 

sendo contraditório a declaração de quadro depressivo e perecimento em 

dificuldades financeiras alheias ou despesas familiares de tal importe que 

impeça o exercício de dever de cuidado mediante pagamento de pensão 

alimentar. Declara que o genitor não cumpre com suas obrigações de 

cuidado, posto que as delega para os avós, além de não cumprir com os 

horários e períodos de convivência. Requer que a ação de reversão de 

guarda seja julgada procedente, com pedido implícito de revisão de 

alimentos julgados procedente, devendo os alimentos serem deferido no 

importe de 30% dos rendimentos líquidos. Requer a guarda unilateral da 

menor em favor da genitora. Memoriais finais da parte requerida, Id. 

25745507, alegando que a menor está na rotina de guarda compartilhada a 

mais de dois anos, que a testemunha arrolada pela genitora confirma a 

necessidade de a menor ficar mais tempo com o pai e também afirmou que 

ele é um bom pai. Declara que o pedido não tem como prosperar, isso 

porque a autora da demanda não consegue provar nenhum fato novo que 

possa trazer prejuízo a menor. Quanto a majoração da pensão, já está 

devidamente comprovado que o genitor possui outro filho, bem como que 

seu orçamento está dentro dos limites das despesas. Além de todos 

esses motivos, a genitora não conseguiu provar aonde qual foi o aumento 

das despesas. Por outro lado, nota-se que tanto o casal possui quase o 

mesmo rendimento, e a genitora ficou com uma casa para alugar que foi 

construída pelo casal. Requer de Vossa Excelência que seja julgada 

improcedente a demanda em todos os pedidos, eis que não há provas de 

dados novos que possam reverter a guarda compartilhada e a majoração 

da pensão. O representante do Ministério Público manifestou no Id. 

26541228, opinando pelo INDEFERIMENTO ao pleiteado quando a reversão 

da guarda compartilhada para unilateral (ID 24849846), bem como pelo 

DEFERIMENTO PARCIAL ao pleiteado a título de majoração do valor da 

pensão alimentícia, para que seja majorada no patamar de 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos do requerido, com base no disposto pelo inciso I, 

do artigo 487, do Código de Processo Civil, decretando-se extinto o feito, 

com julgamento do mérito. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM 

GUARDA UNILATERAL (c/c pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente) proposta por JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA em face de 

MONIR BRAZ CURVO ARRUDA. DA GUARDA COMPARTILHADA 

Analisando os autos observo que foi prolatada sentença nos autos de nº 

19075-89.2018, onde foi estabelecida a guarda compartilhada da menor 

Maysa aos pais, permanecendo a residência com a genitora, sentença 

essa que transitou em julgado sem a interposição de recurso. A 

requerente interpôs a presente ação de reversão de guarda afirmando 

que apesar de a guarda ser compartilhada o requerido não vem cumprindo 

com as visitas à filha além de não cumprir com os horários escolares da 

menor se ausentar dos eventos comemorativos escolares, alega ainda 

que o genitor não realiza a higiene adequada na criança e não possuir 

rotina com a mesma. Ocorre que não há indícios que desabonem a 

conduta do genitor ou que possam trazer prejuízos à menor pois o 

convívio com o genitor no instituto da guarda compartilhada, fortificam os 

laços afetivos e de afinidades entre pais e filhos. Constata-se que a parte 

autora não obteve êxito na comprovação do afirmado na petição inicial que 

enseja a guarda unilateral, não sendo menos verdadeiro que a própria 

menor em tela expressou seus sentimentos sendo estes de forma 

igualitária entre os genitores, quando de sua oitiva nos autos de nº 

19075-89.2018, e ainda conforme depoimento das partes nos autos e 

demais elementos demonstram que não houve fato novo após a sentença 

prolatada anteriormente que ensejam a modificação da guarda. Neste 

caso, o relatório de Estudo Psicossocial, realizado, Id. 24849564 em suas 

considerações finais, constatou que a menor esta residindo em companhia 

com a genitora e demonstrou estar aparentemente recebendo os cuidados 

básicos necessários tanto físicos como emocionais. No relatório de Id. 

2489890, na analise social contatou – se: “(...) a menor afirmou 

queaprecia de forma igualitária os genitores, gosta de visita – lo, pois tem 

uma prima com a mesma idade, tem empatia e boa comunicação com a 

menina. Foi – nos informado que possui afinidade a afeição para com o 

genitor, os laços afetivos são considerados fortificados, apesar de gostar 

do pai, igualmente sente falta da genitora (...)”. A genitora Janaina em seu 

depoimento judicial declara que o genitor não está cumprindo as visitas 

conforme sentença anteriormente prolata e que quando o genitor pega a 

criança não cuida dela, não estabelece rotina e não comparece na escola 

para reuniões e comemorações, vejamos: “(...) que desde que foi feito o 

acordo ele nunca cumpriu com ele, as vezes se ausentando entre dois, 

três meses sem ligar para filha para saber se ela estava viva e a guarda 

continuava somente no papel e eu tinha dificuldades na escola, para 

matricular e tudo que eu tinha que fazer eu precisava dele por ser 

compartilhada a guarda, ele não atendia telefone (...) que depois que 

tivemos a audiência que eu aceitei a guarda compartilhada desde que 

você seja presente desde que você faça o papel de pai por mim tudo bem, 

só que ele não cumpri com os dias certos, ele chegava buscar ela na 

escola o dia que não era dele, depois de um mês sumido ele aparecia 

quando ele queria (...) antes ele pegava no sábado e pegava no domingo 

um sim outro não, não pegava também , mas não fazia o que fazia na 

escola entrava, desacatava os professores, desacatava diretora, diretora 

já teve que chamar a polícia pra ele, pegava ela e usava como escudo (...) 

perguntado se ele ia na reunião de pais, respondeu: nunca, nem dia dos 

pais esse foi o primeiro que ele foi, esse ano ele foi porque eu mandei no 

negócio da diretora o telefone dele e falei pelo amor de Deus (...) eu não 

quero de verdade afastar pai e filha, não é esse meu objetivo, meu 

objetivo é que ele pare de falar de falar de mim, que ele pare com a 

alienação parental, que ele cuide da alimentação dela, pra mim é 

fundamental, a saúde dela, ela volta da casa dele eu não aguento o cheiro 

dela, porque não dá banho direito (...) neste último das férias ela ficou com 

o tio dentro do quarto assistindo teve todos os dias, eu pedia para o meu 

pai mãe para ele não sair ficar comigo e ele falava há, ela falava ele devia 

tá trabalhando mesmo (...) e as visitas como estão sendo atualmente? 

Respondeu: então ai depois que teve ameaça da multa por 

descumprimento, eu peguei, inclusive foi pra ele o que eu fiz não foi nem 

pra mim, eu peguei um papel e fiz certinho as escalas dos finais de 

semana dele e meu para que possa ficar certinho e a diretora ter um 

parâmetro pra saber que dia que é meu e que dia que é dele, fiz e pedi 

para ela quando ele vier buscar você pede pra ele assinar que veio (...) ai 

ele assinou os dois primeiros dias e falou não vou assinar mais essa 

porcaria não, mas ta bom continuou pegando, pra mim estava tudo certo, 

estava bom até demais para ser verdade (...) que inclusive no dia das 

mães e dia dos pais tudo eu que compareço. Pergunta: Ele está pagando 

alimentos? Respondeu: paga um salário só que ela está integral na escola 

particular hoje, a Unimed dela sou eu que pago, cada uso, ou seja Unimed 

e escola é isso que eu consigo pagar com esse dinheiro, só isso só que 

ela tem um custo muito mais alto que isso (...) o custo dela por mês é três 

mil e poucos reais, isso deixando de fazer muita coisa que seria essencial 

pra ela como o tratamento psicológico que ela fazia antes (...) perguntado: 
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como estão sendo as visitas hoje? respondeu: (...) nas férias ele pegou a 

primeira semana até quando ele descobriu que eu ia viajar, quando ele 

descobriu que eu ia viajar morreu tudo, me xingou tudo pelo telefone (...) 

não deixou eu falar com ela nenhum dia (...) pergunta: alguma vez a 

diretora da escola chegou a mencionar que a criança foi entregue na 

escola mal vestida? Respondeu: sim, faltando toalha, com sono. Pergunta: 

quem mencionou isso, foi a professora? Respondeu: diretora e professora 

várias vezes, sem mochila já tive que voltar de Chapada pra vim trazer 

mochila pra ela (...) ela não tem horário pra dormir, não tem rotina na casa 

do pai, não tem horário pra dormir não tem horário pra nada (...) o que eu 

pedi no começo até quando eu pedi a revogação do acordo foi porque 

apertou pra mim porque quando eu pensei na revogação do acordo lá era 

18% e se ele for pegar 10 dias tudo bem eu não sou injusta de forma 

alguma vou ser in justa só que ela estava na escola pública era tudo muito 

diferente daí eu aceitei porque ia balancear os dias só que ficou dois anos 

tudo em cima de mim isso pesou muito, a minha realidade hoje é outra (...) 

Quanto a testemunha da parte autora, Srª Dalva Marcia de Carvalho 

Pinheiro que é diretora da creche em que a menor Maysa estudava, já 

fazem dois anos que a menor saiu da creche e não possui contato 

atualmente com a criança e relatou que na época Maysa era uma criança 

doce, tranquila, vejamos seu depoimento: “(...) Perguntado se tem mantido 

o contato com a criança? Respondeu: não. Pergunta: e com os pais dela 

mantem contato? Respondeu: de vez em quando que eu pergunto pra mãe 

como esta Maysa porque o facebook lembra a gente dos momentos bons 

e ela também liguei uma vez para perguntar como está a Maysa e ela falou 

que ela esta na escola está tudo bem. Pergunta: Como é que era Maysa 

naquela época que frequentava essa creche? Respondeu: era uma 

criança doce, super tranquila, bem receptiva, um desenvolvimento bom 

para a idade dela. Pergunta: ela teve algum problema psicológico que 

precisa de de tratamento, ou algum acompanhamento na época, ela fazia 

algum acompanhamento médico? Respondeu: não. Pergunta: Como era o 

convívio dela com a mãe? Respondeu: ótimo, a mãe sempre presente. 

Pergunta: e com o pai? Respondeu: o pai eu sentia uma carência dela em 

relação ao pai, não era tão presente na época. Pergunta: O pai 

frequentava a escola? Respondeu: raras vezes, não ia, umas duas vezes 

ou três por esses dois anos. Pergunta: nesse período de creche a 

senhora chegou a presenciar ou saber de alguma coisa que possa ter 

acontecido com o pai para buscar a filha na escola? Respondeu: foi uma 

vez assim que eu percebi que ele tinha os dias certos ela me levou o 

documento que o pai não podia pegar fora a não ser aqueles dias, só que 

naqueles dias ele não aparecia, ele apareceu uma vez fora desse dia, ai 

eu falei eu como diretora tenho que ligar para mãe para pedir autorização, 

ai a mãe não autorizou aí ele causou um conflito, só foi essa vez também 

(...)mas eu percebi também que a Maysa gosta muito dele, carente por 

parte do pai, ela ama o pai e sempre foi muito amorosa com ele (...)”. A 

testemunha Poliana Daniele Silva de Magalhães Ventura, que é diretora da 

escola atual de Maysa declarou em juízo que Maysa está na escola Mundo 

do Saber desde o ano passado, no período integral, que que ela está bem, 

está começando a ler, que não consegue informar quanto a higienização 

da criança e que a mesma nutri um grande amor pelo genitor, e que o 

mesmo foi na festa dos dias dos pais e que anda participando da vida 

escolar da criança. Vejamos: “(...) perguntado como é a participação dos 

pais na vida escolar da menina? Respondeu: a Janaina no caso a mãe, 

sempre que está nos dias dela leva certinho as agendas é participativa, o 

pai o Munir agora atualmente eu comecei a ver mais ele também levando 

ela na escola só que eu como diretora eu queria mais, mas também não 

posso mentir porque estou começando a ver a participação dele agora 

mais atual. Pergunta: ele participa das reuniões? Respondeu: olha doutor 

nos tivemos uma pequena mudança de escola desse primeiro semestre 

para o segundo, nos tivemos apenas uma reunião que foi no segundo 

semestre, se não me falhe a memoria o Munir foi, agora nesse momento eu 

não me recordo se ele foi ou não foi (...) pergunta: Como que ela se 

expressa com relação ao pai e a mãe? Respondeu: eu estou aqui hoje 

para falar principalmente isso sabe, eu vejo o amor que ela tem pelo pai 

dela, isso dói na gente, me desculpe fico até emocionada, então agente 

que tem esse contato com ela sente isso, então aquele abraço gostoso, a 

mãe como já é mais rotineiro, eu vejo o carinho das duas ali despedindo ou 

chegando, mas eu consigo observar mais esse afeto do pai, eu percebo 

agora assim nos dias dos pais que ela viu ele, ela deu um pulo lá em cima 

e deu aquele abraço gostoso que não é normal dos outras crianças 

ficarem com o pai no dia a dia. Pergunta: Então ele esteve no dia dos pais 

na escola? Respondeu: teve. Pergunta: as vezes que seu Munir leva a 

criança na escola, na questão da higiene, como está a criança? 

Respondeu: eu percebo assim um pouco da sonolência dela, mas eu não 

posso falar exatamente porque não sou eu que estou ali no portão e 

recebo ela então o que agente observou de um tempo pra cá, um pouco 

da sonolência dela quando está com ele (...) que ele busca no horário 

certo (...)”. Conforme podemos observar pelos relatos acima, não houve 

nenhum elemento novo que enseja o deferimento da presente ação, as 

alegações da genitora são de fatos passados relacionados ao processo 

anteriormente já sentenciado, sem recurso de ambas as partes, o fato 

descrito pela diretora da creche Srª Dalva Marcia ocorreu há mais de dois 

anos e foi fato isolado na escola, e não demonstra que o genitor não 

possui condições de cuidar da filha e realizar as visitas, mesmo porque 

pelo relato da diretora da escola que a menor Maysa atualmente está 

estudando demonstra que o requerido está comparecendo nas atividades 

escolares e que aparentemente a criança está bem, tendo bom rendimento 

escolar. O requerido em seu depoimento em juízo, afirmou que não 

concorda com a guarda unilateral da filha para a genitora, que a guarda é 

compartilhada, que está frequentando a escola da filha, indo nas reuniões 

de pais, que as visitas são feitas conforme determinação judicial. Que não 

tem alienação parental, Maysa ama os dois. Que mora juntamente com os 

pais, o irmão e o filho, e que quem cuida da higiene da Maysa, dá banho é 

o próprio genitor. E que durante as férias o genitor informou que ficou 

todos os dias com a filha. Afirmou que a genitora não comunica ao genitor 

com relação ao estado de saúde da menor, que a genitora não cumpri a 

guarda compartilhada. Desta feita, apesar das alegações da genitora em 

juízo, o requerido atualmente vem cumprindo com as visitas, indo nas 

reuniões escolares, permanecendo nas férias com a menor, não havendo 

fato novo para a modificação da guarda. A guarda poderá ser unilateral a 

um dos genitores somente quando o outro declarar, em juízo, que não 

deseja a guarda do filho, o que não ocorre neste caso pois o requerido 

deseja a guarda compartilhada, deste modo, não havendo acordo sobre a 

guarda, o juiz decide atendendo ao melhor interesse do menor (art. 1612 

CC). Vejamos: Guarda unilateral – é atribuída a um só dos genitores ou a 

alguém que o substitua. Artigo 1583 §1). A guarda a um só dos genitores, 

com a fixação de um regime de convívio, pode decorrer do consenso de 

ambos (1584, I). A guarda unilateral será atribuída a um dos genitores 

somente quando o outro declarar, em juízo, que não deseja a guarda do 

filho. Caso somente um dos pais não concorde com a guarda 

compartilhada, pode o juiz determina – lá de ofício ou a requerimento do 

MP. A separação dos pais não alteram as relações entre pais e filhos 

(1632 cc). Independente da situação conjugal dos pais, compete a ambos 

o pleno exercício do poder familiar, sendo atribuição dos dois o dever de 

dirigir a criação e a educação dos filhos. Os fundamentos da guarda 

compartilhada são de ordem constitucional e psicológica, visando 

basicamente garantir o interesse da prole. Significa mais prerrogativas aos 

pais, fazendo com que estejam presentes de forma mais intensa na vida 

dos filhos. A participação no processo de desenvolvimento integral leva a 

pluralização das responsabilidades, estabelecendo verdadeira 

democratização de sentimentos. Indispensável manter os laços de 

afetividade, minorando os efeitos que separação sempre acarreta nos 

filhos, conferindo aos pais o exercício da função parental de forma 

igualitária. A finalidade é consagrar o direito da criança e de seus dois 

genitores, colocando um freio na irresponsabilidade provocada pela 

guarda individual[1]. Pg. 525. A guarda compartilhada é definida como 

responsabilização e exercício conjunto dos direitos e deveres dos pais 

concernentes ao poder familiar dos filhos (CC, artigo 1.583), o tempo de 

convívio com cada um dos pais deve ser dividido de forma equilibrada (CC, 

artigo 1.583, parágrafo 2º). Não importa a discordância de um ou de 

ambos os pais, ou eventual estado de beligerância entre eles. 

Encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, a guarda é 

sempre compartilhada (CC artigo 1.584, parágrafo 2º). Cabe ao juiz, de 

ofício, atentando às necessidades específicas do filho (CC, artigo 1.584, 

II), promover a divisão equilibrada do tempo de convívio com cada um dos 

pais, nem que para isso precise socorrer-se da orientação de equipe 

interdisciplinar (CC, artigo 1.584, parágrafo 3º). Na guarda compartilhada, 

às claras, não haveria a necessidade do estabelecimento de um regime de 

convivência. Porém, como essa modalidade de convívio deve ser imposta 

mesmo quando inexiste consenso entre os pais (CC, artigo 1.584, 

parágrafo 2º), a fixação de datas mostra-se salutar. Evita que um se 

submeta ao poder decisório do outro. Vejamos os dispositivos legais com 

relação a Guarda Compartilhada, in verbis: “Art. 1.583 (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 
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forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. I - (revogado); II - 

(revogado); III - (revogado). § 3º Na guarda compartilhada, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos. “Art. 1.584 (...) § 2o Quando não houver acordo 

entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 

compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 

deseja a guarda do menor. § 3o Para estabelecer as atribuições do pai e 

da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 

orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá 

visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. “Art. 1.634. 

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - 

dirigir-lhes a criação e a educação; II - exercer a guarda unilateral ou 

compartilhada nos termos do art. 1.584; III - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para mudarem sua residência permanente para outro 

Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 

se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 

(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 

nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - 

reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem 

obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.” 

(NR) Analisando os autos entendo que a guarda deve continuar a ser a 

guarda compartilhada, tendo em vista que apesar de haver acordo entre 

as partes opinando pela guarda compartilhada no processo anterior, 

iniciou – se nova discussão com relação ao assunto e observando a 

conclusão do relatório de Estudo Social, onde a psicóloga e a assistente 

social deste juízo declararam que a criança está residindo com a mãe 

demonstrando estar bem cuidada, não há conduta que desabone o genitor 

da menor que enseja uma guarda unilateral. Deste modo, não existe 

conduta que desabone ambos os genitores de estar com a filha, mesmo 

estando em litígio os pais da menor, eles demonstram cuidado com a 

criança quando estão com a mesma, a parte autora apesar de ter alegado 

que o genitor não possui rotina e não realiza higienização da criança, não 

comprovou nos autos que a criança não está sendo cuidada pelo genitor e 

sua família. Neste caso, o Conselho Nacional de Justiça recomenta que os 

Juízes das Varas de Família observem o disposto na Lei nº 13.058/2014, 

vejamos recomendação nº 25 de 22 de agosto de 2016, artigo 1°: “(...) 

Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas de Família que, ao decidirem 

sobre a guarda dos filhos, nas ações de separação, de divórcio, de 

dissolução de união estável ou em medida cautelar, quando não houver 

acordo entre ascendentes, considerem a guarda compartilhada como 

regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do Código Civil (...)”. A 

jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda compartilhada 

em proteção ao melhor interesse do menor. Vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 

ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 

compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois 

reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual 

que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas 

pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado 

no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 

demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, 

para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 

usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 

com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse 

do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 

regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da 

guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o 

exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se 

inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para 

a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um 

dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém 

necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do 

texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como 

regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 

efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 

2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). (TJ-RS 

- AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de 

Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/07/2015) Posto isto, visando o melhor interesse da 

menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, mantenho a guarda compartilhada 

da menor aos pais MONIR BRAZ CURVO ARRUDA e JANAINA POMPEO DE 

CERQUEIRA devendo a menor continuar residindo com a genitora, visto 

que não existem provas que desabonem sua conduta da mãe e 

verificando, pela idade da menor não é aconselhável uma mudança de 

residência, pois a criança sempre residiu com a genitora, está sendo bem 

cuidada pela mesma, conforme relatório social e depoimento das 

testemunhas acima. DA VISITA A parte autora requer na inicial que as 

visitas do genitor a filha menor sejam monitoradas, pois o genitor vem 

tratando a obrigação paterna no exercício de guarda compartilhada em 

total desrespeito aos anseios e cuidados com a formação e proteção dos 

direitos da menor, ocorre que atualmente o genitor vem cumprindo com as 

visitas, comparecendo nas reuniões escolares, conforme demonstrado 

pelo depoimento da diretora da escola e da própria genitora que informou 

que ele ficou com a criança nas últimas férias. O direito de visita é um 

principio de proteção integral da criança é o direito do filho conviver com 

os pais, o que reforça os vínculos paterno e materno – filial. É direito da 

criança manter contato com o genitor com o qual não convive 

cotidianamente, a separação do casal, as brigas, não podem interferir no 

direito da menor em conviver com o genitor, pois o interesse a ser 

resguardado, prioritariamente, é o da filha, mesmo porque conforme 

demonstrado pelos depoimentos a menor Maysa ama o pai. Vejamos 

doutrina referente ao assunto: “(...) Daí a preferência por direito de 

convivência ou regime de relacionamento, eis que é isso que deve ser 

preservado, mesmo quando pai e filho não vivem sob o mesmo teto. 

Consagrado o princípio da proteção integral, em vez de regulamentar as 

visitas é necessário estabelecer formas de convivência, pois não há 

proteção possível com a exclusão do outro genitor. O direito de 

convivência é assegurado somente ao pai ou a mãe, é direito do próprio 

filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno – 

filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual não 

convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse 

direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal 

para fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, 

é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação 

parental. Trata – se de um direito de personalidade, na categoria do direito 

à liberdade pelo qual o indivíduo, no seu exercício, recebe as pessoas 

com quem quer conviver. Funda – se em elementares princípios de direito 

natural, na necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos 

familiares à subsistência real, efetiva e eficaz. (...) quem não tem o filhos 

sob a guarda dispõe do direito de fiscalizar sua manutenção e educação 

(CC1589) (...)”[2]. Deste modo, quanto às visitas a serem realizadas pelo 

genitor a filha, será realizada em semanas alternadas, devendo o genitor 

pegar a filha na escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará 

com a menor até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a 

filha na escola até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará 

metade do período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o 

pai e a segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. ADVIRTO os Srs. MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e a Srª JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA quanto à alienação 
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parental, que no Brasil foi editada, em 26 de agosto de 2010, sob o nº 

12.318., que tem por finalidade proteger a criança das possíveis 

vinganças entre os genitores. No site do Tribunal de Justiça deste estado 

(http://www.tjmt.jus.br) encontra-se a cartilha referente ao assunto, 

sendo de extrema importância colacionar alguns conceitos aos genitores 

da menor. Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. A Alienação Parental é uma forma de abuso 

psicológico que, se caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por 

um genitor (na maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de 

transformar a consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, 

dificultar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado 

alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. 

Porém, não são apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer 

parente ou outro adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela 

criança ou adolescente. Formas de alienação São formas exemplificativas 

de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 

terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade. II - dificultar o exercício da 

autoridade parental. III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar. V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 

contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente. VII - mudar o domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da 

criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz: I - declarar a 

ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão da 

autoridade parental. Assim, advirto aos genitores quanto à alienação 

parental e suas consequências, intimando-os desta decisão, bem como 

para que cumpram com as visitas, vez que o interesse do menor deverá 

prevalecer diante das dificuldades dos genitores em se relacionar. DOS 

ALIMENTOS A requerente pleiteia em fase de alegações finais pedido 

implícito de revisão de alimentos a majoração do valor de 1 (um) salário 

mínimo pago a título de alimentos à infante para o patamar de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos do requerido, sob o argumento de que este 

possui capacidade financeira para tanto, bem como o fato das despesas 

da menor perfazerem em valor muito superior ao disponibilizado pelo 

genitor. Ocorre que não há pedido em relação aos alimentos na petição 

inicial, requerendo a parte autora os alimentos em fase de alegações 

finais, momento em que já havia encerrado a instrução processual. E ainda 

o pedido deve ser certo e determinado o que não aconteceu no caso do 

pedido de revisional de alimentos na petição inicial, visto que nem houve o 

pedido inicial e ainda não foi formulado no momento certo, conforme artigo 

322, 323 e 324 todos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 322. O 

pedido deve ser certo. § 1º Compreendem-se no principal os juros legais, 

a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os 

honorários advocatícios. § 2º A interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na 

ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve 

ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas 

ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; II 

- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do 

ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da 

condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. § 2º O 

disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Art. 329. O autor poderá: I 

- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Deste modo, deixo de apreciar o 

pedido de revisional de alimentos visto que não foi formulado na petição 

inicial, sendo requerido após a instrução processual de forma implícita, 

não podendo este juízo presumir a alteração do binômio necessidade 

possibilidade para a majoração ou minoração da pensão alimentícia o que 

é diverso da fixação de alimentos provisórios quando do ajuizamento da 

ação, que deve ser fixado de plano. Desta forma, DEIXO DE ACOLHER o 

pedido inicial (artigo 487, I, do Código de Processo Civil), visando o melhor 

interesse da menor MAYSA POMPEU DE ARRUDA, MANTENHO A 

GUARDA COMPARTILHADA DA MENOR aos pais MONIR BRAZ CURVO 

ARRUDA e JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA devendo a menor continuar 

residindo com a genitora, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

DETERMINO que às visitas a serem realizadas pelo genitor a filha, será 

realizada em semanas alternadas, devendo o genitor pegar a filha na 

escola na sexta – feira no final do horário de aula e ficará com a menor 

até quarta – feira da semana seguinte quando entregará a filha na escola 

até o início do horário de aula. Nas férias escolares ficará metade do 

período com cada um dos pais, sendo a primeira metade com o pai e a 

segunda com a mãe. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, a semana do natal (sete dias anteriores contados do dia 

01 de janeiro) com a mãe, invertendo – se no ano seguinte, nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães com a mãe. Isento de custas às partes ante o benefício da 

justiça gratuita a autora, que estendo ao requerido. Condeno a requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20 % do valor da 

causa (artigo 85), devendo ficar suspensa a obrigação decorrente da 

sucumbência, no prazo de 5 (cinco) anos, conforme artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em 

julgado arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Dias, Maria 

Berenice. Manual de Direito das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015. Pg. 525. [2] Dias, Maria Berenice. Manual de Direito 

das Famílias.10ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013378-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. G. T. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013378-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LETTICIA FABIOLA DE ARRUDA 

PINTO RÉU: AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que 

presentes seus requisitos. Com os cálculos nos autos, nos termos do 

artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o devedor para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas 

constantes na planilha apresentada pela parte Exequente, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar 
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que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade 

absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), 

além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) 

ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 

528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não 

o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 

7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem 

de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta 

o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido 

juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Com os cálculos nos autos, cumpra-se Cientifique-se a parte 

Exequente que seu silêncio será presumido como quitação integral do 

débito. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013378-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. G. T. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013378-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LETTICIA FABIOLA DE ARRUDA 

PINTO RÉU: AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que 

presentes seus requisitos. Com os cálculos nos autos, nos termos do 

artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o devedor para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas 

constantes na planilha apresentada pela parte Exequente, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar 

que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade 

absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), 

além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) 

ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 

528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não 

o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 

7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem 

de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta 

o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido 

juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Com os cálculos nos autos, cumpra-se Cientifique-se a parte 

Exequente que seu silêncio será presumido como quitação integral do 

débito. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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L. T. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

K. T. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. R. C. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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A. L. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Tratando-se de pessoa 

que está sob curatela provisória, dê-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar em relação ao pedido de extinção do feito, conforme constante 

no ID n.º 24761529. Após, conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra – 

se. Cuiabá – MT, 12 de novembro de 2.019 Luis Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito
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L. S. X. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. C. M. X. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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(ADVOGADO(A))

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))
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L. A. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. A. R. C. J. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. T. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

K. T. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. R. C. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. C. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. L. R. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Tratando-se de pessoa 

que está sob curatela provisória, dê-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar em relação ao pedido de extinção do feito, conforme constante 

no ID n.º 24761529. Após, conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra – 

se. Cuiabá – MT, 12 de novembro de 2.019 Luis Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1051382-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia ___19__/_03____/2020 às __17____h__45___m. Cite-se 

a requerida, por mandado, no endereço de Id. 26383892 e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 
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que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041627-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR ROSA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO.NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA 

DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - 

DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO ID.27728995, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. SEVERINA 

JOSE DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026314-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. (AUTOR(A))

J. D. S. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 

0026314-23.2013.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: JEDIEL DA SILVA VITAL POLO PASSIVO: Nome: 

KIMBERLLY CRISTINA SALVES AMORIM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO Núcleo de Prática Jurídica da UNIC 

para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 

o dia 13/02/2020, às 17:45 horas, na sede deste juízo. 

DESPACHO/DECISÃO: Em anexo. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041416-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA 

DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - 

DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO ID.27730938, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. SEVERINA 

JOSE DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016387-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DORRIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico, eu Altair Rodrigues de Souza, Oficial de Justiça deste Juízo, que 

nesta data, me dirigi até a rua cento e cinquenta e nove, e quadra 159, e 

ali me encontrando, não foi possível proceder a Intimação do polo passivo, 

réu, uma vez que este Oficial não localizou o numero 34, passei etão a 

solicitar informações em algumas residencias a moradores, e não obtive 

nenhuma informação positiva a respeito do referido. O referido é verdade 

e dou fé.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 0012446-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. E. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para se manifestar 

quanto a Certidão de ID24536260 no prazo de 10 (dez) dias. CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012031-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Contestação anexa.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1045231-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. C. D. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1045231-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. C. D. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048935-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. D. L. (EXEQUENTE)

S. K. B. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. H. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

0048935-77.2014.8.11.0041 SUZY KESSIA BARROS DE LIMA - CPF: 

015.203.051-41 (EXEQUENTE), ERICK GUILHERME BARROS DE LIMA 

(EXEQUENTE) NELSON DA SILVA HIGINO (EXECUTADO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO, eu oficial de justiça, Katia C. S. Santos, que ao final 

subscreve, que em cumprimento ao r. mandado de Citação e Intimação, 

que no dia 12/12/2019, às 11:45 horas, compareci no endereço constante 

no mandado, e lá estando após as formalidades de estilo, não procedi a 

citação e intimação de NELSON DA SILVA HIGINO, tendo em vista não 

encontrar o mesmo, sendo atendida nesse local pela atual moradora Sra. 

Thainã, a mesma informou que a pessoa acima mudou faz 03 anos, que 

não sabe o atual endereço do mesmo. Devolvo para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019. KATIA 

CILENE SILVA SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1042112-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALEXANDRA EREGIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAVALCANTE RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042112-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: KARINE ALEXANDRA 

EREGIPE DA SILVA REQUERIDO: CHARLES CAVALCANTE RAMOS Vistos, 

etc. Cumpra - se decisão de Id. 27059103. Às providências. CUIABÁ, 17 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0036439-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO (REQUERIDO)
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TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0036439-16.2014.8.11.0041. REQUERENTE: REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE 

ANTONIO MARQUES DO CARMO Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 

27830802, expeça alvará de transferência da importância solicitada pela 

requerente da conta judicial para a conta indicada no Id. 27830802. Intime - 

se. Cumpra - se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Gilperes Fernandes da 

Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020623-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. A. B. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA OAB - MT8818-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA 

OAB - MT7017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. F. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora, para que no prazo 

de 10 (dez) dias junte aos autos habilitação legal (art. 103, caput, do 

C.P.C), sob pena de extinção do feito ( irregularidade na representação 

processual). CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1049833-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCI DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATOS BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão Certifico que a audiência 

constante no ID 26658825, será realizada no dia 28/02/2020, às 13:15 

horas. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020 Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1045551-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL SCHITKOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PAES SCHITKOSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1045551-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DORIVAL SCHITKOSKI 

REQUERIDO: APARECIDA PAES SCHITKOSKI Vistos, etc. Intime - se as 

partes para assinarem a peça inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

volte os autos conclusos para decisão. Cumpra - se. Cuiabá, 23 de 

outubro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044107-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. F. V. (RÉU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de analisar o pedido liminar em audiência. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia __02_/__03__/2020, às 

__15:_30_ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente 

e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, cientificando-a 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006722-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

Intimação do patrono da parte autora, para que tome conhecimento e se 

manifeste acerca do Termo de Audiência de ID 27657300. CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) (M)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1040158-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. O. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o pedido 

da parte requerente (ID 26495201) para redesignar a presente audiência 

para a data de 03/03/2020, às 15h00min. Intime-se o requerente na 

pessoa de seu Advogado. Cite-se e intime-se a parte requerida. Ciente o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003652-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. P. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. P. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte requerida, para que preste contas ou 

apresente defesa (art. 550, caput, do CPC). CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075. (H)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1042112-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALEXANDRA EREGIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAVALCANTE RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Não há 

comprovação da citação e intimação da parte requerida, não tendo 

comparecido a parte autora, bem como estando ausente representante do 

Ministério Público, motivo pelo qual resta prejudicada a presente audiência. 

Determino a realização de estudo psicossocial devendo a equipe do Poder 

Judiciário encaminhar o respectivo laudo no prazo de 20 (vinte) dias. 

Intime-se para que tomem conhecimento. Redesigno o presente ato para a 

data de 03/03/2020, às 17h00min. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu Advogado. Cite-se e intime-se a parte requerida. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034163-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

Intimação do patrono da parte autora para que querendo apresente 

impugnação à contestação dentro do prazo legal, bem como para que 

tome conhecimento da redesignação da audiência para o dia 04/03/2020, 

às 13:30 horas. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032103-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

intimação do patrono da parte requerida para que tome conhecimento do 

Termo de Audiência de ID 27523359, bem como da redesignação da 

audiência para o dia 04/03/2020, às 15:00 horas. CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1051776-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN REGINA MESQUITA BORBA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

 

JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS SEGUEM ANEXOS EM ARQUIVOS PDF.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0033293-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0033293-69.2011.8.11.0041. RECONVINTE: IWANA LUIZA GOMES DE 

ARRUDA RECONVINDO: SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO Vistos, 

etc. Intimem - se as partes para se manifestarem quanto ao auto de 

avaliação de Id. 25108074, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 01 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 0033293-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0033293-69.2011.8.11.0041. RECONVINTE: IWANA LUIZA GOMES DE 

ARRUDA RECONVINDO: SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO Vistos, 

etc. Intimem - se as partes para se manifestarem quanto ao auto de 

avaliação de Id. 25108074, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 01 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0033293-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0033293-69.2011.8.11.0041. RECONVINTE: IWANA LUIZA GOMES DE 

ARRUDA RECONVINDO: SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO Vistos, 

etc. Intimem - se as partes para se manifestarem quanto ao auto de 

avaliação de Id. 25108074, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 01 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1049760-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR BALIERO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. A liminar será 

analisada posteriormente. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _11____/__03___/2020 às 

__13___h__30___m. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034630-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. A. N. (REQUERENTE)

A. P. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034630-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRESSA PAOLA GUERRA 

LEMOS, ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: 

RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos, etc. A parte requerida em 

fase de contestação arguiu preliminar de inépcia da inicial, alegando que a 

inicial está preclusa. Deste modo, REJEITO a preliminar de inépcia da 

petição inicial, tendo em vista que não faltou causa de pedir e o pedido, 

sendo o pedido determinado e a parte autora detalhou os fatos exposto na 

inicial, estando de acordo com a legislação em vigor. Vejamos artigo 330 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Rejeito ainda a 

preliminar de falta de interesse processual da autora, visto que a 

requerente é genitora do menor possuindo interesse processual na 

demanda. Deste modo, as partes são legítimas, estão representadas nos 

autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como 

ponto controvertido: a guarda e visitas ao menor, e os alimentos e que dou 

o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia __11____/__03____/__2020_____, às ___14___h:___00___min, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem 

a serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol 

deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 

451 do CPC.[2] Homologo o laudo pericial de Id. 19298102. Intimem-se 

pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 
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ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que 

tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I 

- que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em condições de 

depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não 

for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034630-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. A. N. (REQUERENTE)

A. P. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034630-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRESSA PAOLA GUERRA 

LEMOS, ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: 

RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos, etc. A parte requerida em 

fase de contestação arguiu preliminar de inépcia da inicial, alegando que a 

inicial está preclusa. Deste modo, REJEITO a preliminar de inépcia da 

petição inicial, tendo em vista que não faltou causa de pedir e o pedido, 

sendo o pedido determinado e a parte autora detalhou os fatos exposto na 

inicial, estando de acordo com a legislação em vigor. Vejamos artigo 330 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Rejeito ainda a 

preliminar de falta de interesse processual da autora, visto que a 

requerente é genitora do menor possuindo interesse processual na 

demanda. Deste modo, as partes são legítimas, estão representadas nos 

autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como 

ponto controvertido: a guarda e visitas ao menor, e os alimentos e que dou 

o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia __11____/__03____/__2020_____, às ___14___h:___00___min, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem 

a serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol 

deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 

451 do CPC.[2] Homologo o laudo pericial de Id. 19298102. Intimem-se 

pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que 

tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I 

- que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em condições de 

depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não 

for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034630-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. A. N. (REQUERENTE)

A. P. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034630-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRESSA PAOLA GUERRA 

LEMOS, ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: 

RODRIGO ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos, etc. A parte requerida em 

fase de contestação arguiu preliminar de inépcia da inicial, alegando que a 

inicial está preclusa. Deste modo, REJEITO a preliminar de inépcia da 
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petição inicial, tendo em vista que não faltou causa de pedir e o pedido, 

sendo o pedido determinado e a parte autora detalhou os fatos exposto na 

inicial, estando de acordo com a legislação em vigor. Vejamos artigo 330 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Rejeito ainda a 

preliminar de falta de interesse processual da autora, visto que a 

requerente é genitora do menor possuindo interesse processual na 

demanda. Deste modo, as partes são legítimas, estão representadas nos 

autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como 

ponto controvertido: a guarda e visitas ao menor, e os alimentos e que dou 

o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia __11____/__03____/__2020_____, às ___14___h:___00___min, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem 

a serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol 

deverá ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

3º, CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 

451 do CPC.[2] Homologo o laudo pericial de Id. 19298102. Intimem-se 

pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que 

tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I 

- que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em condições de 

depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não 

for encontrada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038926-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. H. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA COSTA HOICHMAN OAB - 019.646.361-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL BRAGA MERCADO OAB - MS17704 (ADVOGADO(A))

MELLANIE KANASHIRO OAB - MS16790 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1038926-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOÃO VITOR HOCHMAN 

SANTANA LORETO REPRESENTANTE: PATRICIA DA COSTA HOICHMAN 

REQUERIDO: RAFAEL SANTANA LORETO Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares a serem 

apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como 

ponto controvertido: a guarda, visita e alimentos para o menor. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia __11___/__03____/2020, 

às __16___ h:___00___min, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimado, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário entender-se-á que 

comparecerão independentemente de intimação. Intimem-se as partes, a 

fim de comparecerem à audiência, com a finalidade de prestarem 

esclarecimentos/depoimentos aos autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038926-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. H. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA COSTA HOICHMAN OAB - 019.646.361-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL BRAGA MERCADO OAB - MS17704 (ADVOGADO(A))

MELLANIE KANASHIRO OAB - MS16790 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1038926-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOÃO VITOR HOCHMAN 

SANTANA LORETO REPRESENTANTE: PATRICIA DA COSTA HOICHMAN 

REQUERIDO: RAFAEL SANTANA LORETO Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares a serem 

apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como 

ponto controvertido: a guarda, visita e alimentos para o menor. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia __11___/__03____/2020, 

às __16___ h:___00___min, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimado, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário entender-se-á que 

comparecerão independentemente de intimação. Intimem-se as partes, a 

fim de comparecerem à audiência, com a finalidade de prestarem 

esclarecimentos/depoimentos aos autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038926-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. H. S. L. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA COSTA HOICHMAN OAB - 019.646.361-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL BRAGA MERCADO OAB - MS17704 (ADVOGADO(A))

MELLANIE KANASHIRO OAB - MS16790 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1038926-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOÃO VITOR HOCHMAN 

SANTANA LORETO REPRESENTANTE: PATRICIA DA COSTA HOICHMAN 

REQUERIDO: RAFAEL SANTANA LORETO Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares a serem 

apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como 

ponto controvertido: a guarda, visita e alimentos para o menor. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia __11___/__03____/2020, 

às __16___ h:___00___min, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimado, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário entender-se-á que 

comparecerão independentemente de intimação. Intimem-se as partes, a 

fim de comparecerem à audiência, com a finalidade de prestarem 

esclarecimentos/depoimentos aos autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012467-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA DE MOURA OAB - 544.394.691-91 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012467-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIANO MELO DE MORAES 

REQUERIDO: MARIA EDUARDA DE MOURA MELO REPRESENTANTE: 

CLAUDIA REGINA DE MOURA Vistos, etc. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, não há preliminares a serem apreciadas, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como ponto controvertido: a 

paternidade sócioafetiva do requerente em relação a menor. Deixo para 

analisar a preliminar de revogação dos benefícios da justiça gratuita em 

audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___11__/__03____/2020, às __17___ h:__00____min, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012467-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA DE MOURA OAB - 544.394.691-91 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012467-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIANO MELO DE MORAES 

REQUERIDO: MARIA EDUARDA DE MOURA MELO REPRESENTANTE: 

CLAUDIA REGINA DE MOURA Vistos, etc. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, não há preliminares a serem apreciadas, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como ponto controvertido: a 

paternidade sócioafetiva do requerente em relação a menor. Deixo para 

analisar a preliminar de revogação dos benefícios da justiça gratuita em 

audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___11__/__03____/2020, às __17___ h:__00____min, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008110-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008110-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO FELIPHE DA SILVA 

RÉU: TACILA FELINTO BORGES Vistos, etc. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, não há preliminares a serem apreciadas, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como ponto controvertido: os 

alimentos, a guarda e visitas da menor. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia __11___/__03____/2020, às __17___ 

h:_45_____min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas 

e as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação. Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, 

com a finalidade de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008110-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

T. F. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008110-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO FELIPHE DA SILVA 

RÉU: TACILA FELINTO BORGES Vistos, etc. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, não há preliminares a serem apreciadas, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo como ponto controvertido: os 

alimentos, a guarda e visitas da menor. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia __11___/__03____/2020, às __17___ 

h:_45_____min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas 

e as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação. Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, 

com a finalidade de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1056320-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. D. O. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 08 JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. 

JUIZ DE DIREITO LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 

1056320-83.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 16.866,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: ELIZABETH ATTUY GONCALVES Endereço: POLO 

PASSIVO: Nome: EVANDRO IURY DE OLIVEIRA SILVA Endereço: RUA 

CINQÜENTA, 682, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-450 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 

bem como sua intimação para comparecer a Audiência de Tentativa de 

Conciliação designada para o dia 31/03/2020, às 14:30 horas, na sede 

deste Juízo. DESPACHO/DECISÃO: Em anexo. ADVERTÊNCIA: Deverá 

constar do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em 

tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a 

requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 334, do NCPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá o (a) intimada comparecer à audiência 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos e devidamente 

trajado(a) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1056320-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. D. O. S. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. No que diz respeito 

aos alimentos, em análise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe 

aos pais, considerando a ausência de elementos que comprovem os 

rendimentos da parte Requerida, arbitro alimento provisório no importe de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo o 

mais adequado, possibilitando a satisfação mínima das necessidades do 

menor, que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser 

depositado na conta corrente em nome da genitora: ELIZABETH ATTUY 

GONÇALVES, Agência 0686, Operação 013, Conta 33784-9 – Caixa 

Econômica Federal. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __31___/_03____/2020 às 

___14__h__30___m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 0038094-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REQUERIDO)

D. O. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0038094-86.2015.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDA ELIZA PATRIAN 

BECCARI REQUERIDO: DANIEL OLIVEIRA DO CARMO Vistos, etc. 

Considerando que a Senhora Michelle Carmo Carvalho Beccari passou a 

ser herdeira, proceda-se sua inclusão no polo passivo da ação. Em 

seguida, intime-se a Senhora Michelle Carmo Carvalho Beccari, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias em relação ao pedido inicial. Em 

seguida, intime-se a parte Autora, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá – MT, 16 

de dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017897-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BOUGAINVILLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte requerida, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias em relação ao pedido inicial. CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020. WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075. (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 0038094-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REQUERIDO)

D. O. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte autora, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias em relação ao pedido inicial . CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020. WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075. (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017897-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BOUGAINVILLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte requerida, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias em relação ao pedido inicial. CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020. WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075. (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0014066-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. O. (REQUERENTE)

F. E. P. B. (INVENTARIANTE)

M. P. B. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REQUERIDO)

E. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte inventariante, para se manifestar do 
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Despacho de Id. 25986539. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. WAGNER 

MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075. (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0014066-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. O. (REQUERENTE)

F. E. P. B. (INVENTARIANTE)

M. P. B. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REQUERIDO)

E. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte requerida, para se manifestar do 

Despacho de Id: 25986539. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. WAGNER 

MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075. (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029116-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GERSON DA ROSA (REQUERENTE)

ARLENE BERTA ROSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIZE AUXILIADORA DA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para 

manifestarem em 10 dias sobre o laudo psicossocial juntado. CUIABÁ, 14 

de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028779-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA REZZIERI OAB - MT20398/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. G. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para 

manifestarem em 10 dias sobre o laudo psicossocial juntado. CUIABÁ, 14 

de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075.

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027677-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 022/2020 Cuiabá - MT, 14 de 

janeiro de 2020 Processo: 1027677-52.2018.8.11.0041 Espécie: ALVARÁ 

JUDICIAL (1295) REQUERENTE: ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA 

Assunto: REQUISITANDO INFORMAÇÕES. Senhor(a): O presente ofício, 

extraído dos autos supra-identificados por determinação do MM. Luis 

Fernando Voto Kirche, tem por finalidade REITERAR o Ofício N° 1235/2019 

e REQUISITAR a Vossa Senhoria informações referente a valores acerca 

de eventuais direitos/saldo deixados pela de cujus, Sra. BRASILISIA 

BENEDITA DE AMORIM (CPF – 074.420.331-72), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Oportunamente, solicito o encaminhamento de informações quanto ao 

cumprimento da presente determinação, no prazo máximo de CINCO dias, 

sob pena de incorrer no crime de desobediência, previsto no artigo 330 do 

Código Penal. Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) (Assinatura 

Digital Abaixo) AO BANCO SICOOB AV. Marechal Deodoro, 1.419, 

Centro-Norte, Cuiabá - 78005-100 SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1049522-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FEGURI OAB - MT11186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1049522-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): VIVIANE LEMES DA SILVA RÉU: 

CARLOS EDUARDO FEGURI Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Em 

analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código 

Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro 

alimento provisório no importe de 25% (vinte e cinco) dos rendimentos do 

requerido, descontados somente INSS e IR, incidindo sobre o 13º e férias, 

valor este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a 

satisfação das necessidades do filho, a ser pago até o dia 10 de cada 

mês, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta 

bancária de titularidade da requerente de nº 8.896-X, agência 2960-2, do 

Banco do Brasil. Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

ju lgamento para o dia __16___/__03__/_2020____ às 

___16__h:__00__min, em razão do disposto no parágrafo único do art. 
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693 do Novo Código de Processo Civil[i]. Cite-se o requerido, por mandado 

e intimem-se as partes, cientificando a requerente para comparecer à 

audiência acompanhado de seu advogado e testemunhas, independente 

de prévio deposito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença. Oficie –se ao empregador do 

requerido para que proceda ao desconto em folha de pagamento e 

deposite na conta bancária da requerente acima apresentada. Notifique-se 

o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [i] Art. 693. As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos 

contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união 

estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos 

e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão 

o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que 

couber, as disposições deste Capítulo.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1059579-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. J. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1059579-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRENDON LEE RODRIGUES 

TERTERELHO REQUERIDO: MARIANGILI EMILIA DE JESUS SILVA Vistos, 

etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Acerca do pedido liminar de 

guarda, proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em 

vista que a parte Autora pretende com a presente ação alterar o acordo 

realizado no mês de outubro de 2.019, envolvendo o mesmo objeto da 

presente demanda (ID n.º 27365100). Assim sendo, designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__28___/__02___/2020 às __16___:_30____ horas. Cite-se a requerida, 

por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência 

supra designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

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

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, o requerido poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1059579-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. J. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1059579-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRENDON LEE RODRIGUES 

TERTERELHO REQUERIDO: MARIANGILI EMILIA DE JESUS SILVA Vistos, 

etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Acerca do pedido liminar de 

guarda, proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em 

vista que a parte Autora pretende com a presente ação alterar o acordo 

realizado no mês de outubro de 2.019, envolvendo o mesmo objeto da 

presente demanda (ID n.º 27365100). Assim sendo, designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__28___/__02___/2020 às __16___:_30____ horas. Cite-se a requerida, 

por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência 

supra designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

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

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, o requerido poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013862-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Loureiro (REQUERIDO)

ROBERTO LOUREIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINA CELIA ORMOND LOUREIRO HIGA (HERDEIRO)

TANIA ORMOND LOUREIRO ALVAREZ (HERDEIRO)

FRANCISCO LOUREIRO (HERDEIRO)

TAMIRIS LOUREIRO RENDALL (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO Impulsiono estes autos, com a 
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finalidade de cientificar o patrono da parte autora, que proceda o 

recolhimento das custas processuais no que se refere a diligencias do 

oficial de justiça, no prazo de cinco dias, conforme id: 25872623. CUIABÁ, 

15 de janeiro de 2020 WAGNER MARTINS DE CARVALHO SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. 

DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6485, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013862-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Loureiro (REQUERIDO)

ROBERTO LOUREIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINA CELIA ORMOND LOUREIRO HIGA (HERDEIRO)

TANIA ORMOND LOUREIRO ALVAREZ (HERDEIRO)

FRANCISCO LOUREIRO (HERDEIRO)

TAMIRIS LOUREIRO RENDALL (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO Impulsiono estes autos, com a 

finalidade de cientificar o patrono da parte autora, que proceda o 

recolhimento das custas processuais no que se refere a diligencias do 

oficial de justiça, no prazo de cinco dias, conforme id: 25872623. CUIABÁ, 

15 de janeiro de 2020 WAGNER MARTINS DE CARVALHO SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. 

DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6485, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037477-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. C. V. (REQUERENTE)

S. G. N. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

POLLIANE VENERO NUNES OAB - 035.148.371-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante do teor 

da Certidão constante no ID 26437573 resta prejudicada a presente 

audiência. Redesigno a presente audiência para o dia 21/02/2020, às 

15h00min. Determino a citação do requerido no mesmo endereço 

informado na inicial por Hora Certa. Sai intimada a parte autora e seu 

Advogado. Ciente o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005528-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. O. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005528-28.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO 

OLIVEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: CIBELE JEINE MONTEIRO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

formulada por FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAÚJO das menores 

JOANA CYNARA MONTEIRO DE ARAÚJO, JUDITH FERNANDA MONTEIRO 

DE ARAÚJO e JOAQUINA BEATRIZ MONTEIRO DE ARAÚJO em desfavor 

de CIBELE JEINE MONTEIRO. Alega o requerente que as crianças são suas 

filhas e já detém a sua guarda de fato desde meados de 2017, pois, 

segundo afirmou, a genitora se encontra em endereço desconhecido, 

tendo abandonado o lar e que há alguns anos está vem sendo submetida 

a tratamento psiquiátrico. Ao final, em síntese, requer o deferimento da 

guarda provisória das menores: 1) Judith Fernanda Monteiro de Araújo; 2) 

Joana Cynara Monteiro de Araújo e 3) Joaquina Beatriz Monteiro de Araújo 

à parte Requerente a título de tutela de urgência, tendo em vista a 

verossimilhança das alegações e o perigo de dano grave às crianças. O 

representante do Ministério Público manifestou opinando pelo 

DEFERIMENTO ao pleiteado pela parte autora quanto à tutela provisória de 

urgência (satisfativa), na forma de medida liminar da guarda provisória das 

aludidas crianças, sem justificação prévia; além da citação da parte ré, 

mesmo que por citação por edital e a respectiva certificação nos autos 

para que, facultativamente, conteste a presente lide, sob as penas da lei, 

especialmente, decretação de sua respectiva revelia. Vieram conclusos 

os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os autos verifico a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da guarda 

provisória (tutela de urgência) ao requerente quais sejam: Probabilidade do 

Direito e Perigo de Dano (art. 300, caput, do C.P.C.), visto que as menores 

já residem com o genitor, estando bem cuidadas por ele, estando as 

menores na guarda de fato do requerente. O Perigo de Dano está na 

irregularidade na representação das menores perante as atividades da 

vida civil. Portanto, DEFIRO o pedido liminar, e CONCEDO A GUARDA 

PROVISÓRIA DAS MENORES JOANA CYNARA MONTEIRO DE ARAÚJO, 

JUDITH FERNANDA MONTEIRO DE ARAÚJO e JOAQUINA BEATRIZ 

MONTEIRO DE ARAÚJO ao requerente FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA 

DE ARAÚJO, expedindo-se competente termo de guarda, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 12/03/2020 às 15:00 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, no endereço de Id. 20601226 e 

intimem-se as partes para comparecer a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, os 

requeridos poderão oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. DETERMINO a realização de Estudo 

Psicossocial com as partes, no prazo de 20 (vinte dias). Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020. 

Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040751-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH DALTRO LEITE (AUTOR(A))

IVETE SILVA DALTRO (AUTOR(A))
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MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA (AUTOR(A))

NADIR SILVA DALTRO (AUTOR(A))

NEUZA DALTRO SALES (AUTOR(A))

MARIA AUGUSTA SILVA DALTRO XAVIER (INVENTARIANTE)

ROZIDELMA SILVA DALTRO THOMMEN (AUTOR(A))

ELAINE SILVA DALTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVINA ROSA DALTRO (INVENTARIADO)

ANTONIO DA SILVA DALTRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

comparecer em cartório para assinar o Termo de Compromisso. CUIABÁ, 

15 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042239-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET DUARTE DO BELEM (REQUERENTE)

EDSON DUARTE BELEM (REQUERENTE)

LISETE DUARTE DO BELEM (REQUERENTE)

BENEDITO DUARTE DO BELEM (REQUERENTE)

ELIETE BELEM DE LIMA (REQUERENTE)

JANETE DE BELEM ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ANTUNES DE BELEM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006729-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HIROMI DA SILVA KURASSAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR POLAK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006729-26.2017.8.11.0041. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: 

Vistos, etc... Diante da petição conjunta feita pelas partes entabulando 

acordo, conforme o que consta do ID (ID 23689079), resta prejudicada 

apresente audiência. Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – 

Atendidos os interesses e bem estar do civilmente incapaz, bem como as 

formalidades legais, opino pela homologação judicial do acordo entabulado 

pelas partes, nos termos do inciso III, do Art. 487, CPC. Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Diante do acordo em relação à guarda, visitas e 

alimentos; realizado pelas partes, HOMOLOGO, por Sentença (Art. 487, III, 

“b” do CPC), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a 

presente com resolução do mérito. Sem custas. Oficie-se ao empregador, 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT, para que 

proceda com os descontos a título de alimentos ao filho, em folha de 

pagamento em nome do genitor a importância de 15.00% do rendimento 

líquido (descontado tão somente: Imposto de Renda e INSS) e os 

respectivos depósitos mensais, em conta em nome genitora (CRISTIANE 

HIROMI DA SILVA KURASSAKI – Conta Poupança nº. 00040542-0, 

Agência nº. 1695, Caixa Econômica Federal – CPF: 922.850.901-53). 

Intime-se as partes. Transitado em Julgado arquive-se. Cumpra-se. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006729-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HIROMI DA SILVA KURASSAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR POLAK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006729-26.2017.8.11.0041. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: 

Vistos, etc... Diante da petição conjunta feita pelas partes entabulando 

acordo, conforme o que consta do ID (ID 23689079), resta prejudicada 

apresente audiência. Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – 

Atendidos os interesses e bem estar do civilmente incapaz, bem como as 

formalidades legais, opino pela homologação judicial do acordo entabulado 

pelas partes, nos termos do inciso III, do Art. 487, CPC. Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Diante do acordo em relação à guarda, visitas e 

alimentos; realizado pelas partes, HOMOLOGO, por Sentença (Art. 487, III, 

“b” do CPC), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a 

presente com resolução do mérito. Sem custas. Oficie-se ao empregador, 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT, para que 

proceda com os descontos a título de alimentos ao filho, em folha de 

pagamento em nome do genitor a importância de 15.00% do rendimento 

líquido (descontado tão somente: Imposto de Renda e INSS) e os 

respectivos depósitos mensais, em conta em nome genitora (CRISTIANE 

HIROMI DA SILVA KURASSAKI – Conta Poupança nº. 00040542-0, 

Agência nº. 1695, Caixa Econômica Federal – CPF: 922.850.901-53). 

Intime-se as partes. Transitado em Julgado arquive-se. Cumpra-se. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011725-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Tereza Pereira da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 
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Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 13h30m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Determino a pesquisa 

INFOSEG do nome da requerida com o fim de localizar o seu endereço. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011725-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Tereza Pereira da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 18/10/2018 às 13h30m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Determino a pesquisa 

INFOSEG do nome da requerida com o fim de localizar o seu endereço. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014307-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. T. P. (REQUERIDO)

M. A. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO OAB - MT19623/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014307-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ANTONIO BORGES 

PEREIRA REQUERIDO: MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA, ERICO 

MASSOLI TICIANEL PEREIRA Vistos, etc. Determino que a Advogada 

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS recolha a taxa de 

desarquivamento de autos e junte nos autos. Após, intime - se a parte 

autora para que se manifeste quanto a petição de Id. 25959052. Intime - 

se. Cumpra - se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030931-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. O. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT21288/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com intimação dos patronos das 

partes, para que compareçam a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, designada para o dia 17/03/2020, às 17:00 horas, na sede 

deste juízo. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030931-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. O. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT21288/O 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

intimação dos patronos das partes, para que compareçam a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, designada para o dia 17/03/2020, às 

17:00 horas, na sede deste juízo. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030931-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. O. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT21288/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

intimação dos patronos das partes, para que compareçam a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, designada para o dia 17/03/2020, às 

17:00 horas, na sede deste juízo. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026768-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA APARECIDA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO VALDIVINO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte autora, se manifestar do Despacho de 

Id: 27614142. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. WAGNER MARTINS DE 

CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031219-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARMETT (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006984-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033631-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE DAIANE PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Considerando 

que a parte requerida foi devidamente citada e intimada conforme Certidão 

constante no ID 26039393 e não compareceu em juízo, bem como o 

requerente também não compareceu, indefiro o pedido de redesignação 

constante no ID 26715003. Aguarde-se o prazo de defesa. Após, 

intime-se a parte autora na pessoa de sua Advogada para que querendo 

apresente impugnação no prazo legal. Por fim, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público e venham conclusos para deliberação. Verifico que 

os filhos estão sob os cuidados do pai conforme Estudo Psicossocial 

juntado aos autos (ID 19503463), não havendo informações negativas que 

possam indicar situação de risco para os menores. O presente feito 

tramita há quase dois anos na tentativa de se citar a genitora; indicativo de 

que a mesma mudou várias vezes de endereço e não mantem contato com 

as crianças. Portanto, concedo a guarda provisória ao requerente para a 

regularização da situação fática, salientando que a guarda pode ser 

sempre alterada sempre que se fizer necessário para amparar os direitos 

das crianças. Expeça-se o competente termo de guarda e respectivo 

alvará a favor do genitor. Ciente o Ministério Público. Cumpra-se.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028404-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. B. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da autora para impugnar a 

contestação no prazo legal. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019747-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SENA MORENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA DANTAS DA SILVA OAB - MT20307/O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 10 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022767-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. C. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 18780911. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1045770-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1041462-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA (EMBARGADO)

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0038931-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. R. M. C. (REQUERENTE)

K. R. M. C. (REQUERENTE)

C. C. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS OAB - MT21306-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0038931-44.2015.8.11.0041. REQUERENTE: NORMA TEREZINHA RIBEIRO 

MORAIS COSTA, KERLY REGINA MORAIS COSTA, CLAUDIA CRISTIANE 

MORAIS COSTA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Intime-se a 

requerente na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar em 

relação ao Id nº 25662635 e seguintes. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005895-65.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT24553/O (ADVOGADO(A))

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020627-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. A. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020627-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VALDECIR BATISTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: CLEUZA DE ANDRADE CAMARA SIQUEIRA Vistos, 

etc. Intime-se a parte Autora para: i) Apresentar impugnação à 

contestação (ID n.º 20543493) no prazo de 15 (quinze) dias; ii) Intime-se o 

Senhor Valdecir Batista Siqueira, para, querendo apresentar contestação 

em relação ao pedido reconvencional no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, intime-se a Senhora Cleuza de Andrade Câmara Siqueira para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação do pedido 

reconvencional no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0032418-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARUSE DRUM (REQUERENTE)

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

recolher taxa de confecção de formal e taxa das cópias que pretende 

autenticar, após esse prazo, os autos serão arquivados. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022746-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito, considerando que o requerido, intimado, não 

apresentou o nome dos avós paternos, no prazo legal. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004867-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. C. (EXEQUENTE)

L. B. C. L. (EXEQUENTE)

P. B. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004867-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LETICIA BITTENCOURT 

CORREIA LAGES, PEDRO BITTENCOURT CORREIA LAGES, NANCI 

BITTENCOURT CORREIA EXECUTADO: CLAUDIO FARIAS LAGES Vistos, 

etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LETICIA 

BITTENCOURT CORREIA e PEDRO BITTENCOURT, menores representados 

por sua genitora, Senhora NANCI BITTENCOURT CORREIA, em face de 

CLAUDIO FARIAS LAGES, a fim de receber o valor de R$ 3.236,40 (três 

mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), referentes aos 

meses de dezembro de 2.016, janeiro e fevereiro de 2.017, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação. Em 22.04.2019 (ID n.º 

19540042) a parte Exequente requer a extinção do feito, ante a quitação 

integral da dívida. . Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2.016 A 

ABRIL DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Concedo 

os benefícios da justiça gratuita à parte Executada. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, 

por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004867-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. C. (EXEQUENTE)

L. B. C. L. (EXEQUENTE)
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P. B. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004867-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LETICIA BITTENCOURT 

CORREIA LAGES, PEDRO BITTENCOURT CORREIA LAGES, NANCI 

BITTENCOURT CORREIA EXECUTADO: CLAUDIO FARIAS LAGES Vistos, 

etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LETICIA 

BITTENCOURT CORREIA e PEDRO BITTENCOURT, menores representados 

por sua genitora, Senhora NANCI BITTENCOURT CORREIA, em face de 

CLAUDIO FARIAS LAGES, a fim de receber o valor de R$ 3.236,40 (três 

mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), referentes aos 

meses de dezembro de 2.016, janeiro e fevereiro de 2.017, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação. Em 22.04.2019 (ID n.º 

19540042) a parte Exequente requer a extinção do feito, ante a quitação 

integral da dívida. . Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2.016 A 

ABRIL DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Concedo 

os benefícios da justiça gratuita à parte Executada. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, 

por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1053979-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. F. B. (REQUERIDO)

M. D. C. B. F. (REQUERIDO)

E. M. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA OAB - 570.795.011-72 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. A liminar será 

analisada em audiência. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _19____/__03___/2020 às 

__15___h___00__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1053979-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. F. B. (REQUERIDO)

M. D. C. B. F. (REQUERIDO)

E. M. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO BARBOSA FERREIRA OAB - 570.795.011-72 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. A liminar será 

analisada em audiência. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _19____/__03___/2020 às 

__15___h___00__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033874-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA LOREDANA BARBATO PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELE BARBATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias retirar documento expedido. Após o decurso do prazo os autos 
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serão arquivados. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023973-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VIEIRA NETO (REQUERENTE)

MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA (REQUERENTE)

HELOISA VIEIRA CABARITI (REQUERENTE)

SANDRA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT15428-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023973-53.2015.8.11.0041. REQUERENTE: GISELLY MARTINS ANZIL 

VIEIRA, MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, WALDEMAR VIEIRA 

NETO, SANDRA DE CARVALHO VIEIRA, HELOISA VIEIRA CABARITI 

REQUERIDO: WALDEMAR VIEIRA JUNIOR Vistos, etc. Intime - se a parte 

credora do herdeiro Waldemar Vieira Neto para que se manifeste quanto a 

petição de Id. 26338973, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. CUIABÁ, 

21 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023973-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VIEIRA NETO (REQUERENTE)

MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA (REQUERENTE)

HELOISA VIEIRA CABARITI (REQUERENTE)

SANDRA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT15428-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023973-53.2015.8.11.0041. REQUERENTE: GISELLY MARTINS ANZIL 

VIEIRA, MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, WALDEMAR VIEIRA 

NETO, SANDRA DE CARVALHO VIEIRA, HELOISA VIEIRA CABARITI 

REQUERIDO: WALDEMAR VIEIRA JUNIOR Vistos, etc. Intime - se a parte 

credora do herdeiro Waldemar Vieira Neto para que se manifeste quanto a 

petição de Id. 26338973, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. CUIABÁ, 

21 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023973-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VIEIRA NETO (REQUERENTE)

MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA (REQUERENTE)

HELOISA VIEIRA CABARITI (REQUERENTE)

SANDRA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT15428-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023973-53.2015.8.11.0041. REQUERENTE: GISELLY MARTINS ANZIL 

VIEIRA, MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, WALDEMAR VIEIRA 

NETO, SANDRA DE CARVALHO VIEIRA, HELOISA VIEIRA CABARITI 

REQUERIDO: WALDEMAR VIEIRA JUNIOR Vistos, etc. Intime - se a parte 

credora do herdeiro Waldemar Vieira Neto para que se manifeste quanto a 

petição de Id. 26338973, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. CUIABÁ, 

21 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0023973-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR VIEIRA NETO (REQUERENTE)

MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA (REQUERENTE)

HELOISA VIEIRA CABARITI (REQUERENTE)

SANDRA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO OAB - MT23359-O 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES LACERDA MORAES OAB - MT15428-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT14566-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0023973-53.2015.8.11.0041. REQUERENTE: GISELLY MARTINS ANZIL 

VIEIRA, MYRIAM DE CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, WALDEMAR VIEIRA 

NETO, SANDRA DE CARVALHO VIEIRA, HELOISA VIEIRA CABARITI 

REQUERIDO: WALDEMAR VIEIRA JUNIOR Vistos, etc. Intime - se a parte 

credora do herdeiro Waldemar Vieira Neto para que se manifeste quanto a 

petição de Id. 26338973, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra - se. CUIABÁ, 

21 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039854-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REU)

M. E. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039854-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDUARDO VIEIRA MENDES DA 

SILVA RÉU: MARIA EDUARDA COSME MENDES, SUZAINE COSMES DA 

SILVA Vistos, etc. Considerando que a audiência designada para a data 

de 27.11.2019 não foi realizada porque estava de licença médica, designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__19____/_03_____/__2020____ às __16____:__00____horas. Cite-se a 

requeria, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039854-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REU)

M. E. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039854-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDUARDO VIEIRA MENDES DA 

SILVA RÉU: MARIA EDUARDA COSME MENDES, SUZAINE COSMES DA 

SILVA Vistos, etc. Considerando que a audiência designada para a data 

de 27.11.2019 não foi realizada porque estava de licença médica, designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__19____/_03_____/__2020____ às __16____:__00____horas. Cite-se a 

requeria, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009759-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. N. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACHSON FRANCISCO SLAVIERO OAB - MT22782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. L. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009759-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HELIO PEDRO NOVAIS DE 

OLIVEIRA RÉU: SUZA DOMINGAS LIMA DE OLIVEIRA Vistos, etc. As 

partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares 

a serem apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 do CPC, fixo 

como ponto controvertido: a paternidade do requerente em relação a 

menor Vitória Karoliny Lima de Oliveira. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia __19___/___03___/2020, às __17___ 

h:__30____min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas 

e as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação. Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, 

com a finalidade de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro 

de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037045-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DO CARMO VIANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 044/2020 Cuiabá - MT, 20 de 

janeiro de 2020 Processo: 1037045-85.2018.8.11.0041 Espécie: ALVARÁ 

JUDICIAL (1295) REQUERENTE: JURACY DO CARMO VIANA DE MORAIS 

Assunto: DETERMINAÇÃO/REITERAR. Senhor(a): O presente ofício, 

extraído dos autos supra-identificados por determinação do MM. Luis 

Fernando Voto Kirche, tem por finalidade REITERAR o Ofício nº 1295/2019 

e SOLICITAR a transferência dos valores informados pela empresa, 

depositando em juízo vinculando ao Processo PJE n° 

1037045-85.2018.8.11.0041 em nome do " de cujus " Sr. JOSÉ FLÁVIO DE 

MORAIS (RG: 927605 SSP/MT e CPF: 603.934.751-15). Oportunamente, 

solicito o encaminhamento de informações quanto ao cumprimento da 

presente determinação, no prazo máximo de DEZ dias, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código 

Penal. Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo À DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA AV. 

CARMINDO DE CAMPOS, n° 146, Sala 63, BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506 (H)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1010292-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYANE HIROMI CORREA KUROSSAKI OAB - MT25536/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010292-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIA VALDENEI SILVA RÉU: 

IASMYM SANTANA CORREA Vistos, etc. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, não há preliminares, assim sendo, com fulcro no 

artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto controvertido: a visita da avó 

aos menores. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__20____/_03_____/_2020______, às __16____h:__30____min, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 2 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. 

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011433-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011433-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TAMY LUZIA SILVA 

REQUERIDO: RAPHAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA Vistos, etc. Em 

relação ao pedido de busca e apreensão do Cachorro Capitão, por ora, 

não deve ser acolhido. Isso porque consta na petição de ID n.º 27519355 

que as partes em nenhum momento mencionaram a existência dos 

animais; ademais, não há prova nos autos de que o Cachorro esteja 

sofrendo maus tratos. As partes são legítimas, estão representadas nos 

autos; não há preliminares a serem apreciadas. Assim sendo, com fulcro 

no artigo 357 do CPC, fixo como pontos controvertidos: i) a existência ou 

não de união estável e seu respectivo período; ii) o eventual acervo 

patrimonial constituído durante a união; iii) a necessidade ou não de serem 

fixados alimentos em favor da Autora. Defiro a produção de prova 

documental, testemunhal e depoimento pessoal. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/03/2020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes pessoalmente para que prestem depoimento pessoal, 

advertindo-as quanto a pena de confissão caso intimadas e não 

comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (art. 385, § 1.º 

do C.P.C.). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011433-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011433-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TAMY LUZIA SILVA 

REQUERIDO: RAPHAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA Vistos, etc. Em 

relação ao pedido de busca e apreensão do Cachorro Capitão, por ora, 

não deve ser acolhido. Isso porque consta na petição de ID n.º 27519355 

que as partes em nenhum momento mencionaram a existência dos 

animais; ademais, não há prova nos autos de que o Cachorro esteja 

sofrendo maus tratos. As partes são legítimas, estão representadas nos 

autos; não há preliminares a serem apreciadas. Assim sendo, com fulcro 

no artigo 357 do CPC, fixo como pontos controvertidos: i) a existência ou 

não de união estável e seu respectivo período; ii) o eventual acervo 

patrimonial constituído durante a união; iii) a necessidade ou não de serem 

fixados alimentos em favor da Autora. Defiro a produção de prova 

documental, testemunhal e depoimento pessoal. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/03/2020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes pessoalmente para que prestem depoimento pessoal, 

advertindo-as quanto a pena de confissão caso intimadas e não 
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comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (art. 385, § 1.º 

do C.P.C.). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011433-14.2019.8.11.0041
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T. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011433-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TAMY LUZIA SILVA 

REQUERIDO: RAPHAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA Vistos, etc. Em 

relação ao pedido de busca e apreensão do Cachorro Capitão, por ora, 

não deve ser acolhido. Isso porque consta na petição de ID n.º 27519355 

que as partes em nenhum momento mencionaram a existência dos 

animais; ademais, não há prova nos autos de que o Cachorro esteja 

sofrendo maus tratos. As partes são legítimas, estão representadas nos 

autos; não há preliminares a serem apreciadas. Assim sendo, com fulcro 

no artigo 357 do CPC, fixo como pontos controvertidos: i) a existência ou 

não de união estável e seu respectivo período; ii) o eventual acervo 

patrimonial constituído durante a união; iii) a necessidade ou não de serem 

fixados alimentos em favor da Autora. Defiro a produção de prova 

documental, testemunhal e depoimento pessoal. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/03/2020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes pessoalmente para que prestem depoimento pessoal, 

advertindo-as quanto a pena de confissão caso intimadas e não 

comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor (art. 385, § 1.º 

do C.P.C.). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 892119 Nr: 24625-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGMR, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que já houve o transito em julgado da sentença, determino 

o arquivamento dos autos com as anotações de praxe.

Intime – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020418 Nr: 32132-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Proceda-se o 

desentranhamento da petição (fls. 97/99) e documentos (fls. 100/102), 

bem como a entrega ao advogado (a) subscritor (a), que deverá retirar a 

petição e documentos em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Deixo 

de condenar em verba honorária, por inexistir litígio.Transitado em julgado, 

certifique-se e, posteriormente, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020418 Nr: 32132-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o desentranhamento da petição e documentos de fls.97/102 para 

retirada pela peticionante drª Emilene.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020418 Nr: 32132-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Proceda-se o 

desentranhamento da petição (fls. 97/99) e documentos (fls. 100/102), 
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bem como a entrega ao advogado (a) subscritor (a), que deverá retirar a 

petição e documentos em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Deixo 

de condenar em verba honorária, por inexistir litígio.Transitado em julgado, 

certifique-se e, posteriormente, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 219911 Nr: 28300-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMK, JKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL'' ACQUA 

JUNIOR - OAB:9505 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 219911

Indefiro o pedido de fls. 60, uma vez que deverá a parte realizar o pedido 

por meio do P.J.E.

Arquivem-se os autos, observando-se as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra – se.

Cuiabá – MT, 19 de dezembro de 2.019.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220560 Nr: 28848-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, JPPDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CALZOLARI BORGES - 

OAB:9514 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Proceda-se o 

desentranhamento da petição (fls. 48/49) e documentos (fls. 50/51), bem 

como a entrega à advogada subscritora, que deverá retirar a petição e 

documentos em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio.Transitado em julgado, 

certifique-se e, posteriormente, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2019.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220560 Nr: 28848-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, JPPDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CALZOLARI BORGES - 

OAB:9514 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o desentranhamento da petição e documentos de fls.48/51, para 

retirada pela peticionante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229233 Nr: 36300-79.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA, MARIA ALCIRA DA SILVA, JOSUÉ DA 

SILVA, ARCELINO GLÓRIO DA SILVA, JOSÉ LUIS DA SILVA, ANA NILZA 

GLÓRIA DA SILVA, ANA ALVINA DA SILVA, ALCIDES GLÓRIO DA SILVA, 

JOÃO GASPARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEODITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR, para devolução dos autos nº 

36300-79.2005.811.0041, Protocolo 229233, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230161 Nr: 37099-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GLÓRIO DA SILVA, MARIA ALCIRA DA SILVA, 

JOSUÉ DA SILVA, ARCELINO GLÓRIO DA SILVA, JOSÉ LUIS DA SILVA, 

ANA NILZA GLÓRIA DA SILVA, IVO DA SILVA, JOÃO GASPARINO DA 

SILVA, ANA ALVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR, para devolução dos autos nº 

37099-25.2005.811.0041, Protocolo 230161, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721562 Nr: 17068-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS REIS ABAD, SERGIO DOS REIS, 

ANTONIO DOS REIS, OLINDA DA RESSUREIÇÃO DOS REIS, CEZAR 

ROBERTO DOS REIS, NELSON DOS REIS, VERA LUCIA DOS REIS, IZABEL 

CRISTINA BONFIN FREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DOS REIS, ESPOLIO DE 

JULIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JULIANA 
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DE LUCCA CRUDO, DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENS. PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUY NOGUEIRA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 17068-71.2011.811.0041, 

Protocolo 721562, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196048 Nr: 10273-59.2005.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPLM, IGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPLM, IGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOSE ANIBAL DE SOUZA BOURET - 

OAB:291-0/MT., LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA EMILIA IPONEMA BRASIL 

SOTERO - OAB:8283/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, JOSE ANIBAL DE SOUZA BOURET - OAB:291-0/MT., LUDMILA 

DE MOURA BOURET - OAB:OAB/MT 8476, MARCOS ZANCHET - 

OAB:8587/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

HERNANDES MERIGHI, para devolução dos autos nº 

10273-59.2005.811.0041, Protocolo 196048, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0036439-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO (REQUERIDO)

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0036439-16.2014.8.11.0041. REQUERENTE: REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE 

ANTONIO MARQUES DO CARMO Vistos, etc. Foi concedida às Id nº 

24947480, alvará judicial para inventariante realizar o distrato social da 

Empresa Mineradora Itapuan LTDA, bem como requerer perante os órgãos 

públicos e proceder a regularização fiscal. A inventariante (Id nº. 

24947628) informou que realizou acordo trabalhista perante 6ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá (Ids nº 24947628 e 24947629) na qualidade de 

representante da Mineradora Itapuan LTDA com a credora ANA LUCIA 

BOMBAZARO. Conforme os termos do referido acordo judicial a última 

parcela no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) deveria ser 

paga mediante habilitação de crédito junto ao espólio. No mais, informa 

quanto a sua anuência para habilitação do referido crédito junto ao 

presente processo de inventário. Diante do reconhecimento do referido 

crédito de natureza alimentar por parte do espólio julgo habilitado o 

referido crédito e desde já autorizo o seu pagamento a favor da 

requerente ANA LUCIA BOMBAZARO ( Id nº 24947629). Isso posto, defiro 

o pedido de expedição de alvará de transferência da importância solicitada 

da conta judicial para a conta indicada pela requerente em nome de sua 

advogada. Cumpra – se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006954-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN BARBOSA LIMA OAB - 045.090.311-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

VICTÓRIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS, menor representada por 

sua genitora, Senhora SUELLEN BARBOSA LIMA, em face de JULIMAR 

VIEIRA DOS SANTOS, a fim de receber os meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2.018, bem como as prestações que se vencerem no curso da 

ação. Em 05.06.2019 a parte Exequente informa que o débito está 

integralmente quitado (ID n.º 20670259). Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 

2.018 A JUNHO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, 

por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031560-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA RAMOS DA CRUZ OAB - 056.571.281-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

ARTHUR LORENZO VITOR RAMOS DA SILVA, menor representada por 

sua genitora, Senhora LUDIMILA RAMOS DA CRUZ, em face de JORGE 

VINICIUS VITOR DA SILVA, a fim de receber os meses de julho, agosto e 

setembro de 2.018, bem como as prestações que se vencerem no curso 

da ação. Em 10.06.2019 a parte Exequente informa que o débito está 

integralmente quitado (ID n.º 20786214). Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 

2.018 A JUNHO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, 

por ser beneficiária da justiça gratuita a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 17 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0051765-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSA NASCIMENTO SILVA SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

BRENDHA DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

BIANCA VITÓRIA DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DIAS CASSIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

BRENDHA DIAS DA SILVA e BIANCA VITÓRIA DIAS DA SILVA, menores 

representadas por sua genitora, Senhora EDNELSA NASCIMENTO SILVA 

SANTOS DE OLIVEIRA, menor representada por sua genitora, Senhora 

LUDIMILA RAMOS DA CRUZ, em face de MAURICIO DIAS CASSIANO, a fim 

de receber os meses de julho, agosto e setembro de 2.015, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação. Em 22.11.2019 a parte 

Exequente informa que o débito está integralmente quitado (ID n.º 

26413228). Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2.015 A 

NOVEMBRO DE 2.019, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Torno sem efeito a decisão que decretou a prisão civil do Executado (ID 

n.º 24806052) e determino: i) Seja oficiado o Comando Geral da Polícia 

Militar (ID n.º 25787252) e o Cartório de Protesto da Comarca de Cuiabá 

para que tomem conhecimento da presente Sentença e proceda com as 

baixas em eventual mandado de prisão em aberto e restrição no nome do 

Senhor Mauricio Dias Cassiano; ii) Proceda-se com as devidas baixas 

junto ao B.N.M.P. (ID n.º 25787283). Concedo os benefícios da justiça 

gratuita às partes. Condeno a parte Executada ao pagamento de verba 

honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa 

(art. 85, § 1.º do C.P.C.). Entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita 

a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá – MT, 19 de dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023548-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITA BERENICE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A parte Autora requer a desistência da ação (ID n.º 

24696516). Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por 

parte da autora da presente ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo o feito Sem Resolução do Mérito, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

verba honorária, ante a ausência de resistência. Transitado em Julgado, 

arquive-se, procedendo com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Edital

COMARCA DE CUIABÁ-MT

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

JUÍZA DE DIREITO: ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO

GESTOR JUDICIÁRIO: CARLOS HENRIQUE SALIÉS RIBEIRO

EDITAL DE LEVANTAMENTO DE CURATELA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1026351-91.2017.8.11.0041

 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

 REQUERENTE: ELIETE CUNHA

 REQUERIDO: MARINO SOUTO FONTES FILHO

 LEVANTAMENTO DE CURATELA DE MARINO SOUTO FONTES FILHO

 RESUMO DA SENTENÇA: Diante disto, apesar da patologia do demandado 

ser irreversível, os sintomas encontram-se controlados através do uso 

contínuo da medicação, não havendo motivos para a manutenção da 

curatela (art. 756 do CPC/2015). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA, o que faço com 

fulcro no art. 487, I, c/c artigo 756, ambos do CPC/2015, para LEVANTAR 

a curatela de Marino Souto Fontes Filho. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Transitada em julgado, inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas processuais pelo requerido, devendo, no 

entanto, esta determinação, permanecer suspensa, por fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe concedo. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

 Cuiabá-MT, 5 de agosto de 2019

Assinado eletronicamente

 Carlos Henrique Saliés Ribeiro

 Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1026569-22.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JAIRO JACINTO DOS SANTOS

INTERDITADA: ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Lesão corporal permanente, em decorrência de 

ter sofrido um Acidente vascular encefálico isquêmico

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Rosa Maria 

Rodrigues da Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação do Sr. Jairo Jacinto 

dos Santos, convivente da curatelanda, como seu CURADOR, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

interdito e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em razão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Ciência ao 
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Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1014305-36.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

INTERDITADO: DIEGO JUNIOR DA SILVA CALAZANTE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia indiferenciada (CID 10 F20.3)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Diego Junior da Silva Calazante, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. Cecilia Rocha da Silva, genitora do 

curatelando, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em 

razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1024873-14.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: MARIA LUCIA RONDON DE FIGUEIREDO

INTERDITADO: HILARIA CIRIACA DE ARMECE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Amnésia Dissociativa

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Hilaria 

Ciriaca de Armece, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Maria Lucia 

Rondon de Figueiredo, filha da curatelanda, como sua CURADORA, o que 

faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo 

de compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1024570-34.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JORGE CARLOS DUARTE

INTERDITADA: THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Neuropatia Hereditária e Idiopática 

não especificada (CID 10 G60.9) e Epilepsia não especificada (CID 10 

40.9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Thais 

Munique Silva Duarte, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação do Sr. Jorge Carlos 

Duarte, genitor da curatelanda, como seu CURADOR, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 
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interdita e do curador, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1013933-87.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: INES PEREIRA MARQUES

INTERDITADA: VALERIA MAIRA MARQUES NEVES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Esquizofrenia Catatônica, 

Esquizofrenia Paranoide, Psicose não Orgânica e outros sinais e sintomas 

relativos ao Sistema Nervoso

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Valeria 

Maira Marques Neves,, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Ines Pereira 

Marques, genitora da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0055097-54.2015.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ELIDA LEMES DO NASCIMENTO

INTERDITADA: LARRISA LEMES DA CONCEICAO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Paralisia Quadriplégica CID G80.0

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Larrisa 

Lemes da Conceição, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Elida Lemes do 

Nascimento, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte 

requerida, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1022112-10.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: LUCIMAR MACHADO DE SOUZA

INTERDITADO: ALLAN VICTOR SOUZA XAVIER

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de paralisia cerebral hemiplegia 

espastica

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Allan Victor Souza Xavier, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Lucimar Machado de Souza, genitora do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 
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curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1009391-89.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS PERICIAIS, 

CITAÇÃO, LIMINAR, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVAS]

CURADORA: ARMINDA MOURA DE AVILA MOURAO

INTERDITADA: LEONILDA MOURA DE AVILA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de deficiência mental

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Leonilda 

Moura de Ávila, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis. Por conseguinte, nomeio a Srª. Arminda Moura de Ávila 

Mourão, irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1023160-38.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: SERGIO PASCOLI ROMANI

INTERDITADO: BRUNO RODRIGUES ROMANI

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portador de ‘Esquizofrenia Paranoide’ (CID 10 

F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

CURATELA de BRUNO RODRIGUES ROMANI, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. SÉRGIO PASCOLI ROMANI, genitor do 

curatelando, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão de 

nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo correlato. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pelo requerido, suspensa, todavia, em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004201-48.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Curadoria dos bens do ausente]

CURADORA: HOSANA DA SILVA PERUARE

INTERDITADO: DOUGLAS DA SILVA PERUARE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Quadro clínico compatível com Retardo Mental 

Moderado (CID 10 F71) e Epilepsia (CID 10 G40)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 
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O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Douglas da Silva Peruare, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Hosana da Silva Peruare, genitora do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento do curatelado, conditio sine qua 

non para a expedição do termo correlato. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0029118-56.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA]

CURADORES: HELENA FERREIRA DA SILVA MOESSA e JOÃO MOESSA 

DE LIMA

INTERDITADO: ROOSEVELT LUIS FERREIRA MOESSA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador doença mental crônica

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Helena Ferreira 

da Silva Moessa e o Sr. João Moessa de Lima, genitores do curatelando, 

respectivamente, como seus CURADORES, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 1.775-A, ambos do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistirem o interditado 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promoverem tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do interdito e dos 

curadores, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pelos Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da a

ssistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1017423-54.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: EDUZE GOMES DA SILVA

INTERDITADO: ENEDINO BATISTA GOMES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portador de Alzheimer (CID 10 G30.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Enedino Batista Gomes, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Eduze Gomes da Silva, irmã do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento do curatelado, conditio sine qua 

non para a expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro
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Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1042088-03.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ANGELITA DOS SANTOS

INTERDITADO: WILHAN FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de quadro clínico compatível com 

Retardo Mental Profundo (CID 10 F73), Eplepsia não especificada (CID 10 

G40.9) e Paralisia Cerebral (CID 10 G80)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Wilhan Fernando dos Santos Almeida, qualificado nos autos, 

por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Angelita dos Santos Almeida, mãe do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1029572-48.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: NILZA DA SILVA LARA

INTERDITADO: MATHEUS MATSUO LARA ITIKI

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de retardo mental grave (CID 10 F72)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, Matheus Matsuo Lara Itiki, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Nilza da Silva Lara, genitora do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004862-27.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Curadoria dos bens do ausente]

CURADORA: BRUNA FRANCISCA DE PAULA

INTERDITADO: EMILIO FRANCISCO DE PAULA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de Esquizofrenia (CID 10 F20)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, Emilio Francisco de Paula, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Bruna Francisca de Paula, irmã do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 
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demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1001649-81.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: IVONE IZIDORA DO NASCIMENTO

INTERDITADO: GREICE ISIDORA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Apresenta quadro de rebaixamento global 

intenso da inteligência, bem como graves limitações com incontinência das 

funções fisiológicas

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Graice Isidora 

do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida nos 

autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Sra. Ivone Izidora do 

Nascimento, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, o qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1032490-59.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: DAYANE CEZAR GONTIGIO RIBEIRO LEITE

INTERDITADO: JOSE APARECIDO GONTIGIO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de Alzheimer

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Jose Aparecido Gontigio, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. Dayane Cezar Gontigio Ribeiro Leite, filha do 

curatelando, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão 

de nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1005044-13.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

CURADORA: JUCILENE DO NASCIMENTO

INTERDITADO: GILSANE APARECIDA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticada com Oligofrenia Moderada

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Gilsane 

Aparecida do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Jucilene do 

Nascimento, irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 
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fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004022-17.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Curadoria 

dos bens do ausente]

CURADORES: VALMIR CECILIO ARAUJO SIQUEIRA e MARCIO 

FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA

INTERDITADA: SUELYM RODRIGUES DE ARAUJO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de demência na doença de 

Alzheimer de início tardio (CID 10 F001)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Suelyn de 

Araújo Siqueira, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. 

Por conseguinte, NOMEIO o Sr. Valmir Cecílio de Araújo Siqueira e o Sr. 

Marcio Fernandes de Araújo Siqueira, filhos da curatelanda, 

respectivamente, como seus CURADORES, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 1.775-A, ambos do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistirem a interditada 

(requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promoverem tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e dos 

curadores, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pelos Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas recolhidas no ID. 18364797. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1034613-93.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ANA MARIA CATARINA DE AQUINO

INTERDITADO: ALESSANDRA ALLEN DE AQUINO SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Síndrome de Turner (CID 10 Q 96) 

e Escoliose não especificada (CID 10 M 41.9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Alessandra 

Allen de Aquino Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Ana Maria 

Catarina de Aquino, genitora da curatelanda, como sua CURADORA, o que 

faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo 

de compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1003037-82.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]
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CURADORA: GLORINHA DE ALMEIDA

INTERDITADO: LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de retardo mental moderado e 

epilepsia (CID 10 F72 e G40.8)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA o Sr. 

LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as 

limitações previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar 

concedida nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. 

GLORINHA ALMEIDA DA CRUZ, genitora do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir ao 

curatelado (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome do interdito e da curadora, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, a ser assinado pela 

Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão 

de nascimento da parte requerida, conditio sine qua non para a expedição 

do termo judicial. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da parte curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela parte demandada. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1029752-64.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: LINDALVA FERREIRA MUNIZ

INTERDITADA: CONCEIÇÃO FERREIRA MUNIZ

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de retardo mental grave (CID 10 

F72-9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Conceição 

Ferreira Muniz, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis. Por conseguinte, nomeio a Srª. Lindalva Ferreira Muniz, 

irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua 

non para a expedição do termo de curatela. Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1009142-41.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORES: JOSE SERGIO FAGUNDES ALVES JUNIOR, LENITA MAIA 

MINHO

INTERDITADO: DENIS RAFAEL MINHO FAGUNDES ALVES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticado com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (CID 10 F84) e Retardo Mental Moderado (CID 10 F71)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Denis Rafael 

Minho Fagundes Alves, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos 

autos. Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Maia Minho e o Sr. José Sergio 

Fagundes Alves Junior, genitores do curatelando, como seus 

CURADORES, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 

1.775-A, ambos do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistirem o interditado (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promoverem tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do interdito e dos curadores, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelos 

Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 244 de 3769



para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1007464-88.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADOR: JAILSON DA SILVA BARBOSA

INTERDITADO: JOSEMAR DA SILVA BARBOSA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO:

 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do 

CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de substituir 

a curatela do Sr. Josemar da Silva Barbosa, transferindo para o seu irmão, 

Sr. Jailson da Silva Barbosa, que passará a ser seu curador e, por 

conseguinte, confirmo a liminar de ID. 18414012. Custas pelo requerido, 

suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedida. O termo de curatela deverá ser assinado assim que 

registrada a sentença, incumbindo-se o curador de assistir o interditado 

em todos os atos da vida civil, devendo o curador observar o disposto nos 

artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil. Publique-se na forma prevista no art. 

755, § 3º, do NCPC. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral de Pessoas Naturais, somente para 

constar a modificação da curadoria do interditado. Expeça-se o alvará de 

curatela. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1032602-28.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ROSEMARY DE FARIA FUKUSHIMA

INTERDITADA: ZITA DE FARIA FUKUSHIMA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticada com doença de Alzheimer (CID 

10 G30)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Zita de Faria 

Fukushima, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, confirmando a liminar outrora deferida. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação da Sra. Rosemary de Faria Fukushima, filha da 

curatelada, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do interdito e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA. Expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento da curatelada, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1016067-24.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: JACIRA MARIA MENDES

INTERDITADA: MARIA ESTELA DA SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Retardo Mental Grave – 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento (CID 10 F 72.1)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Maria Estela 

da Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida nos autos. Por 

conseguinte, mantenho a nomeação da Sra. Jacira Maria Mendes, genitora 

da curatelada, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá 

ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela demandada, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1018271-41.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CAPACIDADE 

PROCESSUAL, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, 

Relações de Parentesco, Tutela e Curatela]

CURADORA: JANICE AUGUSTA DE SOUZA

INTERDITADA: THYSSYANNE EULICE FERNANDA SOUZA FARIA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de CID 10F78 (retardo mental) - 

transtornos mentais e comportamentais

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, THYSSYANNE EULICE FERNANDA SOUZA FARIA, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis. Por conseguinte, NOMEIO da Srª. MARIZETE CORDEIRO DANTAS 

RIBEIRO, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

curatelado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, o qual deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, eis que 

se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1031868-77.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB

INTERDITADA: PAOLA CORREA MIGUEIS JACOB

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Sofre de quadro de paralisia cerebral

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA PAOLA CORRÊA MIGUEIS JACOB, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS 

JACOB, genitor da curatelada, como seu CURADOR, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-lhe assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

curatelada e de seu curador, bem assim as demais disposições 

constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o 

ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador. Após, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1006184-19.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: RITA BEATRIZ BIONDO

INTERDITADA: ARYANE BIONDO BARRETO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de retardo mental leve (CID 10 F70.8) 

e ansiedade generalizada (CID 10 F41.1)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Aryane Biondo 

Barreto, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis e, em decorrência, confirmo a liminar concedida nos autos. Por 

conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Rita Beatriz Biondo, genitora 

da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 
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CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá 

ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo 

cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non para 

a expedição do termo de curatela. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 

93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004334-27.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: MARIA NELI BIZERRA

INTERDITADO: FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticado com quadro clínico compatível 

com Esquizofrenia Paranóide (CID 10 F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Francisco Luiz Martins Bezerra, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. e, via de 

consequência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Maria Neli Bizerra, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte 

requerente, suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1031423-59.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JARY GOMES FILHO

INTERDITADO: ESTEVAO DE CASTRO GOMES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de ‘Esquizofrenia Paranoide’ (CID 10 

F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA ESTEVÃO DE CASTRO GOMES, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. JARY GOMES FILHO, genitor do 

curatelado, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e de seu curador, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão de 

nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo correlato. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pelo requerido, suspensa, todavia, em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora 

concedo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1040102-14.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

REQUERENTE: MARIANA BENEDITA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Esquizofrenia (CID 10 F20.8)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Ernestina Maria 

do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar concedida nos autos. 

Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Mariana Benedita do 

Nascimento, filha da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 
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13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

curatelada e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1043857-46.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]

CURADOR: CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA

INTERDITADO: PEDRO VIEIRA SOUZA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de deficiência mental desde o seu 

nascimento, sendo incapaz de gerir a sua vida civil.

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de PEDRO 

VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, por incapacidade civil para 

exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis. Por conseguinte, mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. 

LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA, genitor do interditado, como seu 

CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de representar o 

interditado (requerido) em todos os atos da vida civil atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração, bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome do curatelado e do curador, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado 

pelo Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da 

certidão de nascimento do requerido, conditio sine qua non para a 

expedição do termo judicial. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008549-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA RAMOS FREITAS KABALAN SALLOUM GHANEM (REQUERENTE)

CAROLINA RAMOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008549-12.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0053120-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GONCALO DE JESUS (REQUERENTE)

CLEUVES GONCALO DE JESUS (REQUERENTE)

ALCILENE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB - MT15236-O (ADVOGADO(A))

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBAMAR GONCALO DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0053120-27.2015.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26143182 - "(...) Ante o exposto, com supedâneo no art. 622, I e II do CPC, 

removo, de ofício, o Sr. Cleber Gonçalo de Jesus, do cargo de 

inventariante e, por conseguinte, NOMEIO inventariante a companheira do 

extinto, Alcilene Nunes, conforme autoriza o artigo 617, I, do CPC/2015, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC/2015), e as primeiras declarações retificadas em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015, no prazo de 20 

(vinte) dias. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações 

retificadas, a inventariante deverá carrear ao feito o seu documento 

pessoal, os documentos atualizados dos bens inventariados, bem assim a 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No alusivo 

interregno, deverá, igualmente, a inventariante colacionar aos autos as 

certidões negativas de dívidas atualizadas expedidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), todas em nome 
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do falecido e o plano de partilha. Com o cumprimento da decisão supra, 

intimem-se os demais interessados para manifestarem-se, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Às providências." Cuiabá/MT, 19 de dezembro 

de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041987-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. U. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1041987-29.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048706-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048706-27.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27635475 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que a decisão de ID. 25578799, 

postergou a análise da pretensão liminar, no tocante a guarda para após a 

realização do estudo psicossocial, e, considerando que o alusivo estudo 

já fora realizado, consoante relatório de ID. 16081946, passo à apreciação 

do referido pedido. Pois bem. Analisando o pedido de restabelecimento da 

guarda dos menores à genitora, entendo que merece parcial acolhimento. 

Isso, pois, ressai do relatório interprofissional encartado aos autos que, no 

momento, a menor Geovanna Gabrielly Soares Pinheiro está residindo de 

fato com a genitora e, tendo em vista que a guarda destina-se a 

regularizar uma situação que se encontra consolidada de fato, entendo 

que, restam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da 

liminar em relação a menor Geovanna. Assim, diante da situação 

demostrada, visando à proteção, melhor interesse e bem estar da menor, 

concedo a guarda provisória da menor Geovanna Gabrielly Soares 

Pinheiro para a genitora, devendo, o Sr. Gestor lavrar o competente Termo 

de Guarda Provisória. Por outro lado, no que atine ao infante Jullier Felipe 

Soares Pinheiro, depreende-se do alusivo estudo que o mesmo 

permanece sob os cuidados da avó paterna, de maneira que, entendo 

razoável, permanecer a sua guarda com a requerida. No mais, 

prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada. Ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012542-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012542-34.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27416171 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, determino ao Sr. Gestor que se 

expeça o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

nos autos, em favor da representante legal do menor. Por conseguinte, 

vislumbro que por meio da petição de ID. 25911856, o exequente, também 

pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de 

atualização de cálculo a fim de se obter o montante devido. Entrementes, 

tendo em vista que no caso dos autos a apuração do quantum debeatur 

depende de mera conta aritmética, sem maior complexidade, indefiro a 

pretensão e, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

exequente encarte ao feito a planilha de débito atualizada, com os 

abatimentos necessários. Na sequência, com o aporte do alusivo cálculo, 

intime-se o executado para que em 03 (três) dias manifeste-se quanto às 

alegações da exequente, ressaltando que não apresentando justificativa 

plausível a despeito do inadimplemento do débito alimentar, não 

comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o pagamento no prazo 

mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038837-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA OAB - MT12812/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038837-74.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27642246 - "(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011650-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. O. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

MARIANA PERES GIROLDO OAB - MT16891-O (ADVOGADO(A))
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LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011650-91.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27643501 - "(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035190-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIANO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035190-37.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Acostado ao feito 

a resposta do BacenJud, prossiga-se no cumprimento do despacho de 

outrora. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017162-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALVAO MARCOLINO (REQUERIDO)

RICARDO RODRIGUES MARCOLINO (REQUERIDO)

CLAUDIA RODRIGUES MARCOLINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017162-21.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, colacionar aos autos a 

certidão negativa de dívida atualizada expedida pela Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso, eis que a juntada no ID. 19580263 - Pág. 3 

encontra-se com a validade vencida. Outrossim, no alusivo interregno, 

deverá ser juntada aos autos a certidão negativa de dívida expedida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Prefeitura de Cuiabá/MT 

(débitos gerais), todas em nome do falecido, uma vez que não foram 

colacionadas ao feito. Lado outro, constato, que o herdeiro Ricardo 

pretende renunciar ao seu quinhão, de maneira que, no prazo de supra, 

deverá formalizar a pretensão, seja por Escritura Pública ou Termo Judicial 

(art. 1.806 do CC), facultando o comparecimento na Secretaria do Juízo 

para que sejam tomadas por termo, com as outorgas conjugais, quando 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059840-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO PERNET MAIDANA (REQUERENTE)

HILDA DA COSTA PERNET MAIDANA (REQUERENTE)

EULINA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VAGNER ANTONIO BORGES MAIDANA (REQUERENTE)

EDINALDO PERNET MAIDANA (REQUERENTE)

ELIDA PERNET MAIDANA (REQUERENTE)

RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

VALKIRIA LAURA BORGES MAIDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ADÃO MAIDANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1059840-51.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27636988 - "VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de abertura de 

Inventário pelo Rito de Arrolamento Positivo interposto por Hilda da Costa 

Pernet Maidana e outros, em razão do falecimento de Adão Maidana, todos 

qualificados nos autos. Pretendem os interessados a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 

de R$ 133.207,02 (cento e trinta e três mil, duzentos e sete reais e dois 

centavos), à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na 

medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo 

extinto, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade 

para após a apresentação das primeiras declarações, bem assim quanto 

ao exame do valor da causa. De outro viés, consigno que a presente 

tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as 

partes são maiores, capazes e estão representadas pelos mesmos 

patronos. Prosseguindo, considerando a concordância de todos 

interessados, inclusive da cônjuge supérstite, nomeio como inventariante a 

filha do de cujus Élida Pernet Maidana, conforme autoriza o artigo 617, III, 

do CPC/2015, a qual deverá bem e fielmente desempenhar a função, 

independente de termo. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que 

aporte aos autos a certidão negativa de dívida expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul em nome do falecido. 

Em relação à alegação de existência de saldos em contas bancárias, 

proceda-se com as pesquisas pelo Sistema BacenJud, para a verificação 

da existência de valores em nome da de cujus. Sendo infrutífera a 

tentativa supra, expeça-se ofícios às instituições financeiras Banco 

Bradesco e Caixa Econômica Federal, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem a este juízo acerca de valores deixados pelo 

extinto, em conta corrente, poupança, investimentos ou quaisquer títulos. 

Consigne, nos alusivos ofícios que, sendo constatada a existência de 

saldos positivos, deverão ser efetuados os depósitos na Conta Única do 

Poder Judiciário, e o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. 

Com o aporte das informações, intime-se a inventariante para apresentar o 

plano de partilha amigável, no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpridas ou não 

tais determinações, certifique-se e conclusos. Às providências." 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003544-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. D. O. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))
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KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT20127-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003544-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26613816 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo entabulado pelas partes. Condeno o executado ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 14754567. Havendo 

inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, a exequente 

poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução 

nestes mesmos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055236-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. P. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. C. S. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1055236-47.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27412594 - "(...) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, após preclusa a via recursal, 

determino a remessa dos autos ao d. Juízo competente. Transitada em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às 

providências." Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1050124-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. G. E. S. (REQUERENTE)

M. D. E. S. G. (REQUERENTE)

A. D. G. (REQUERENTE)

A. F. G. (REQUERENTE)

B. H. G. (REQUERENTE)

J. F. G. (REQUERENTE)

J. B. G. (REQUERENTE)

S. P. G. (REQUERENTE)

M. M. G. (REQUERENTE)

L. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1050124-97.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26937938 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que não foi encartado 

aos autos a cópia do documento pessoal do interessado Sebastião Paulo 

Gonçalves, documento este, indispensável à propositura da presente 

ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja 

sanado o defeito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme as disposições do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. (...)" Cuiabá/MT, 19 de dezembro 

de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1059627-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. G. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1059627-45.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27538627 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 27379864, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Antonia Vilma de Sousa Gabriel e Manoel Messias 

Gonçalves Gabriel, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Antonia Vilma de Sousa, bem assim para que sejam implementadas as 

demais obrigações assumidas na avença. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

bem assim, se necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando o 

Serviço Registral, autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de 

recolhimento de eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das despesas e custas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida as 

partes. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1060312-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA ROSA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060312-52.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27595424, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058998-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

WENDER JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

IGOR LUCAS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1058998-71.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27327695, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

04/03/2020, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058314-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUELTON FAUSTINO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1058314-49.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27233298, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

19/02/2020, às 14:15 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1057044-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. E. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. V. B. (REQUERIDO)

L. C. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1057044-87.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27225970, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2020, às 15:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059636-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1059636-07.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27387428, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

05/03/2020, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1056354-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. Q. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1056354-58.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27359743, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

05/03/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060105-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. R. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060105-53.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27528780, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 
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acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003519-30.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27493338, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada 

para o dia 11/03/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo 

de 03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimar as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1054644-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SOARES (REQUERIDO)

LENISE SAID CINTRA (REQUERIDO)

ELIZETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

RUANA PENHA (REQUERIDO)

PAMELA PENHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1054644-03.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27536621, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042377-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLE DA COSTA NERES OAB - 003.189.231-06 (REPRESENTANTE)

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1042377-33.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27807914 - Pág. 5, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015213-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. A. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. F. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015213-59.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27870101 - Pág. 7, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

e, após, conclusos. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005898-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELIANA MARTINS OAB - MT6947/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005898-41.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 27852188, impulsiono os autos 

para intimar a parte a fim de se manifestar no prazo legal. Cuiabá/MT, 10 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008654-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDONCA DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA THEODORO MENDONCA DO AMARAL OAB - MT8090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GARCIA MENDONCA DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0008654-11.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 180.518,70 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE MENDONCA DO AMARAL POLO PASSIVO: Nome: 

LUCIANA GARCIA MENDONCA DO AMARAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: ID. 27954362 - "Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora por mandado, haja vista a certidão de ID. 

27954109 - Pág. 2, com fundamento no Art. 1.206, §4º da C.N.G.C., 

impulsiono os autos para expedir edital de intimação da parte autora, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para dar prosseguimento ao feito praticando o 

ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, inciso III, §§ 1.º e 2.º, do CPC)." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE 

MORAES, digitei. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009262-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0009262-09.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.550,74 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

ELIZABETE DE SOUZA BRANDAO POLO PASSIVO: DENER RAMOS DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CERTIDÃO: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0014158-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARIA DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0014158-18.2004.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.231,70 ESPÉCIE: 

[Fixação]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: CLAUDINEIA 

MARIA DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: JULIO CESAR FONSECA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CERTIDÃO: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021115-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

LUZANHA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERVAL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ GONSAGA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LENILUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIO VIEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021115-61.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046271-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1046271-80.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 28003812, impulsiono os autos 

para intimar a parte a fim de se manifestar no prazo legal. Cuiabá/MT, 14 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021594-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104-O 

(ADVOGADO(A))

TAMARA DUARTE GOMES OAB - MT14518/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. (REQUERIDO)

S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA YARA RIBEIRO 

SALES SANSAO PROCESSO n. 1021594-83.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

IOLANDA TEIXEIRA VIANA BREGANTINI POLO PASSIVO: ALYNE VIANA 

BREGANTINI e SALOMAO SOARES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para, querendo, contestar a ação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de ação de guarda da menor V.B.F.S. movida por IOLANDA 

TEIXEIRA. DESPACHO: "VISTOS, ETC. Tendo em vista que já foram 

realizadas pesquisas de endereço atualizado do réu Salomão, junto aos 

sistemas conveniados ao TJMT, cuja citação foi infrutífera, conforme a 

certidão do oficial de justiça de id. 25602033, e não tendo a autora 

conhecimento do atual endereço, DEFIRO o pedido da autora, determino a 

citação do réu Salomão, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para, 

querendo, contestar a ação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Decorrendo o prazo assinalado e não sendo 

constituído advogado para promover a sua defesa, desde já, nomeio como 

curador especial, o demandado citado por edital, nos termos do artigo 72, 

II, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública, na pessoa da i. 

Defensora, que deverá ter vistas dos autos para ciência da nomeação, 

bem assim para requerer o que entender de direito." E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO 

JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026768-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN FERNANDO ALMEIDA GUIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026768-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade] 

CURADORA: GERALDA ALMEIDA DA GUIA INTERDITADO: ALLAN 

FERNANDO ALMEIDA GUIA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Allan Fernando Almeida Guia, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Geralda Almeida da Guia, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001135-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA LARA LONARDONI (REQUERENTE)

JARBAS BERNARDINO DOS SANTOS LONARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1001135-26.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do NCPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro viés, 

necessário salientar que os interessados postulam a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao 
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feito a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por eles, bem assim qualquer documento que demonstre que 

preenchem os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, 

assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001627-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Michele de Souza Santos (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1001627-18.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Por conseguinte, necessário salientar 

que a parte autora, postula a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser firmada por ela, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenche os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja 

acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. De outro viés, constato que não foi encartado aos autos a cópia 

da sentença que fixou os alimentos, documento este, indispensável à 

propositura da presente ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão 

pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme as 

disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1044682-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENNE DE OLIVEIRA MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035/O (ADVOGADO(A))

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

EGINA MARIA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

RODOLFO DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

ELISANGELA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

JOAO VIEIRA DE MELLO (REQUERIDO)

JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MELLO (HERDEIRO)

RODOLFO DE OLIVEIRA MELLO (HERDEIRO)

EGINA MARIA DE OLIVEIRA MELLO (DE CUJUS)

JOAO VIEIRA DE MELLO (DE CUJUS)

ELISANGELA DE OLIVEIRA MELLO (HERDEIRO)

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MELLO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1044682-53.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

interessada Lucienne para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra a 

decisão de ID. 24723337. Caso a interessada acima mencionada, intimada 

por meio de seus patronos habilitados, não cumpra a decisão supra, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que implemente o 

decisório nos mesmos termos suso mencionados. Às providências. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026768-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN FERNANDO ALMEIDA GUIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026768-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade] 

CURADORA: GERALDA ALMEIDA DA GUIA INTERDITADO: ALLAN 

FERNANDO ALMEIDA GUIA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Allan Fernando Almeida Guia, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Geralda Almeida da Guia, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026768-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN FERNANDO ALMEIDA GUIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026768-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade] 

CURADORA: GERALDA ALMEIDA DA GUIA INTERDITADO: ALLAN 

FERNANDO ALMEIDA GUIA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Allan Fernando Almeida Guia, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Geralda Almeida da Guia, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 
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Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026768-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN FERNANDO ALMEIDA GUIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026768-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade] 

CURADORA: GERALDA ALMEIDA DA GUIA INTERDITADO: ALLAN 

FERNANDO ALMEIDA GUIA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Allan Fernando Almeida Guia, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Geralda Almeida da Guia, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032753-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOARES GATTO OAB - 832.284.621-53 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032753-57.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26851421 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Por oportuno, REVOGO a liminar outrora deferida. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040216-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA CAVALCANTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA (REU)

LUIZ ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA (REU)

ROGERIO CAVALCANTI DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1040216-16.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27637113, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 260 de 3769



12/03/2020, às 15:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1058964-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1058964-96.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27637129, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060134-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GADELHA LEMPP OAB - MT19557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060134-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27652638, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060134-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GADELHA LEMPP OAB - MT19557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060134-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27652638, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007776-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. O. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. G. (REU)

R. C. R. V. (REU)

A. A. R. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007776-98.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 28069366, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060134-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GADELHA LEMPP OAB - MT19557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060134-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27652638, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028425-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE CAMPOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028425-84.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000328-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. M. (REU)

T. A. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE BARROS OAB - 034.096.671-80 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000328-06.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27838987 - "(...) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, após preclusa a via recursal, 

determino a remessa dos autos ao d. Juízo competente. Transitada em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001605-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. M. (AUTOR)

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. F. D. A. (REU)

S. F. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001605-57.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28023270 - "(...) Ante o exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta 

Vara para processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, 

determino que o mesmo seja redistribuído para uma das Varas 

Especializadas da Infância e Juventude desta Capital. Transitada em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1057529-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1057529-87.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27919401 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos. 

Prosseguindo, cancelo a audiência outrora agendada, ID. 27029353. Por 

fim, REVOGO a liminar outrora deferida. Ciência ao Ministério Público. 

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

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1061232-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALTRO NETO OAB - MT11644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. P. C. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061232-26.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28060661 - "(...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de guarda e, 

em decorrência, deixo de arbitrar os alimentos vindicados. Ademais, 

considerando que a guarda judicial do menor, segundo o documento de ID. 

27653790, foi concedida a requerida Luiza e também para Elival Euripedes 

Cintra, a requerente deverá emendar o polo passivo da demanda, a fim de 

promover a inclusão deste último, no prazo de 15 dias. No mesmo lapso 

suso, deverá encartar ao processo documentos legíveis, eis que a maioria 

dos que instruem a inicial não se encontram passíveis de leitura. Havendo 

a emenda da inicial, independente de novo despacho, prossiga-se no 

cumprimento do que segue, do contrário, conclusos. (...)". Cuiabá/MT, 17 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060093-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060093-39.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27531988, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016688-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016688-50.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27536601, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 05/03/2020, às 15:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0004509-10.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

ANDRE CURSINO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NILCE DOMINGAS DA ROSA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0004509-10.1996.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27806173. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1043281-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

NELI PIRES DE CAMARGO DIAS (REQUERENTE)

NEISE PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEUSA PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

NIVALDO PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043281-19.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27824873. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1060826-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060826-05.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27643992 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a parte autora a 

concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos 

declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. No mais, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias esclarecer 

quais meses pretende por meio da presente ação, efetivamente executar, 

bem assim o rito adequado correlato a cada período, oportunidade em que 

deverá apresentar a planilha de cálculo atualizada, sob pena de extinção. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1061186-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. P. (REQUERIDO)

J. J. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061186-37.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27646640 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro viés, necessário salientar que os 

interessados postulam a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser firmada por eles, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenchem os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja 

acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Por conseguinte, considerando a 

existência de interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos 

termos do art. 698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1061431-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. C. A. S. (REQUERENTE)

J. V. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061431-48.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27810861 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 
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sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. Por conseguinte, verifico que os interessados 

pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, vislumbro que os mesmos informaram nos autos que são ele 

advogado e ela engenheira civil, em decorrência, faculto, no prazo de 15 

dias, que sejam acostados ao feito documentos que comprovem a 

condição de hipossuficiente dos interessados, sob pena de indeferimento 

da pretendida benesse. Às providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049149-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO ROSSET (REQUERENTE)

REGINA PIAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOAO ROSSET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1049149-75.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27862355 - "VISTOS, ETC. Preliminarmente, acosto ao feito o correlato 

extrato de bloqueio de valores deixados pelo falecido perante instituições 

bancárias e, considerando que a importância bloqueada diverge do 

montante informado no ID. 25572533 – Pág. 3, determino a expedição de 

oficio ao Banco Itaú a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

a este juízo o motivo da discrepância. Manifeste-se a inventariante, em 

igual prazo. Por fim, uma vez que a instituição financeira Caixa Econômica 

Federal não respondeu a ordem de bloqueio outrora realizada, fora 

procedida nova requisição, cujo protocolo segue em anexo. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033049-87.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. S. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONILDA DE SOUZA SILVA OAB - 010.182.041-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BUSSIKI RONDON PRATES OAB - MT7311-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0033049-87.2004.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

24694752 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Outrossim, REVOGO a prisão civil decretada nos 

presentes autos em desfavor de Sebastiao Davi de Lara. Proceda-se com 

o recolhimento e demais providências relativas ao mandado de prisão 

expedido. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

17 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1060328-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. O. (REQUERENTE)

A. P. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLI SARTORI NASCIMENTO OAB - MT21006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060328-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28027097 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 27510599, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Jose Monteiro de Oliveira e Anndreya Paulla Martins 

Milhomem Monteiro, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Anndreya Paulla Martins Milhomem, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença, notadamente 

àquelas atinentes à guarda compartilhada entre os genitores, alimentos e 

regulamentação do direito de visitas. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, bem assim, 

se necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral, 

autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de recolhimento de 

eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório 

Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar 

a expedição de Formal de Partilha em relação aos bens alienados, eis que 

as partes não possuem a propriedade do bem. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011609-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. V. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO OAB - 522.199.501-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - MT24751/O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

RENAN BARBOSA PEROZO OAB - MT26400/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011609-90.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26310843 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 18836056, todavia, 

suspensa a exigibilidade, que ora concedo. Decorrido o prazo recursal, 
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arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019081-72.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. G. D. Q. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CALDAS RODRIGUES OAB - MT6591-O (ADVOGADO(A))

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0019081-72.2013.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26090456 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Outrossim, REVOGO a prisão civil decretada nos 

presentes autos em desfavor de Carlos Vlademir Pereira. Proceda-se com 

o recolhimento e demais providências relativas ao mandado de prisão 

expedido. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048957-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE MORAES MENDES OAB - 869.642.751-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048957-45.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27144396 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 25576844. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0001374-62.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0001374-62.2011.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27469843 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de 

proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do 

rol de devedores. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade, que ora 

concedo. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051951-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (EXEQUENTE)

A. C. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0051951-05.2015.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26033179 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II 

e III, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos 

órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Proceda-se a baixa da constrição 

realizada nos autos, ID. 23852248 - Pág. 5. Por fim, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim aos 

honorários advocatícios nos termos da decisão de ID 23850717, 

entrementes, permanecerá suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade concedida. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056171-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. S. (AUTOR(A))

D. P. S. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0056171-46.2015.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 
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seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26180580 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013668-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. V. (EXEQUENTE)

P. H. C. V. (EXEQUENTE)

S. C. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0013668-73.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26291446 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Proceda-se a baixa da constrição realizada nos 

autos, ID 23818890. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048137-19.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. V. (EXEQUENTE)

S. S. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA OAB - MT20282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. C. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0048137-19.2014.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26649184 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, condeno os interessados ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade, que ora concedo. 

Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021175-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021175-63.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27848574 - "(...) Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, combinado com o artigo 354, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas e despesas, ante a gratuidade concedida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se observadas às formalidades legais." Cuiabá/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. A. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000226-81.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27871524 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade, que ora concedo. 

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

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1048965-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MARIA DE OLIVEIRA COSTA (INVENTARIADO)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (INVENTARIADO)

MELISSA DOS SANTOS COSTA (INVENTARIADO)

JOAO RODRIGO GUEDES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048965-22.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27855064 - "VISTOS, ETC. Certifique-se o decurso do prazo estabelecido 

na decisão de ID. 25715625 e, em caso de descumprimento, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente 

a citada determinação, sob pena de remoção do encargo. Caso a 
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interessada acima mencionada, intimada por meio de seus patronos 

habilitados, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal, para que implemente o decisório nos mesmos termos 

suso mencionados. Sem prejuízo, no interregno supra, deverá a 

inventariante manifestar-se quanto ao bloqueio realizado junto às contas 

bancárias do falecido, cujo extrato segue em anexo. Às providências." 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025465-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

L. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que decorreu prazo de suspensão 

deferido na decisão de ID 22226838. Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exeqüente a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção, nos moldes 

do artigo 485, IV, do CPC. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010513-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BENEDITA FERREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR JOSE DE SIQUEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2017. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038220-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. (EXEQUENTE)

D. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MATOS ROCHA OAB - 015.478.731-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. M. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1038220-17.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: DIOGO MATOS 

MARCAL e DEBORA MATOS MARCAL, representados por CRISTIANE 

MATOS ROCHA POLO PASSIVO: AGMAR BATISTA MARCAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CERTIDÃO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação pessoal da parte 

autora por mandado, haja vista a certidão negativa retro, com fundamento 

no item 6.16.5.10 da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital de 

intimação da parte autora, com prazo de 20 (vinte) dias, para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, inciso III, §§ 1.º e 

2.º, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021183-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 28020659 é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036007-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28126627, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055222-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

0010360, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005506-07.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. (EXEQUENTE)

A. (EXEQUENTE)

C. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28076099, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058998-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

WENDER JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

IGOR LUCAS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27970762, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042795-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. (EXEQUENTE)

E. M. R. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1042795-68.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27934677 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do 

presente feito. Por conseguinte, expeça-se ofício ao empregador do 

executado, para que se proceda ao desconto da pensão alimentícia na 

forma já determinada. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se certidão ao 

cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que 

seja excluído o nome do executado do rol de devedores. Custas e 

despesas pelo executado, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade, que ora concedo ao executado. Consigno que, 

havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, o 

exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução nestes mesmos autos. Por conseguinte, no tocante a prisão civil 

por alimentos, importante tecer relevantes considerações, uma vez que se 

refere a uma modalidade de constrição a qual não possui o caráter 

punitivo, não constituindo pena, mas meio de coerção destinado a forçar o 

devedor a cumprir a obrigação alimentar. Por essa razão é que deve ser 

imediatamente revogada se o débito for adimplido. Desta feita, em 

conformidade com a legislação pertinente e, diante do acordo entabulado 

pelas partes consoante ID. 27925805, REVOGO a prisão civil decretada 

nos presentes autos em desfavor de Marcos Vinicius dos Santos Colombo 

e, determino o recolhimento de todos os mandados de prisão que 

eventualmente estiverem em aberto, relacionados a esta execução. Em 

decorrência, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para colocar o 

executado em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, se necessário, em regime de plantão. 

Decorrido o prazo recursal, em seguida arquivem-se os autos proceda-se 

com as baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o 

processo." Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005095-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA SUZAMAR DA ROCHA OAB - MT12690/B (ADVOGADO(A))

VALDENICE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - 

769.423.252-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005095-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27821061 - "(...) Desta feita, em conformidade com a legislação pertinente 

e, diante da petição de ID. 27818500, REVOGO a prisão civil decretada 

nos presentes autos em desfavor de Claudemir Martins dos Santos e, 

determino o recolhimento de todos os mandados de prisão que 

eventualmente estiverem em aberto, relacionados a esta execução. Em 

decorrência, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para colocar o 

executado em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso. 

Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao 

crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do rol de 

devedores, caso tenha ocorrido à inserção. Condeno o executado ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 12718580. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, se necessário, em 

regime de plantão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas 

as baixas e formalidades necessárias." Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059160-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. S. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28141623, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059668-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28114221, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060105-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. R. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28114221, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005244-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE APARECIDA RODRIGUES PAILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHEL CHABALIN FERRAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005244-20.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado, carecendo apenas da retirada de documento já expedido, 

impulsiono os autos para intimar as partes a fim de, em 5 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob 

pena dele ser arquivado juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034635-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (REQUERENTE)

ITSUKO MIYASHITA PIONA (REQUERENTE)

MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PIONA (INVENTARIADO)

MARCO ANTONIO PIONA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034635-54.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032556-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. S. (AUTOR(A))

W. B. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 
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27815601, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031483-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FONSECA VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANE PRIMA DA FONSECA OAB - 056.773.368-82 

(REPRESENTANTE)

MAIK HENDERSON SPREAFICO OAB - SP385456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimada da certidão de ID 

26233776, a parte requerente deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a 

fim de, no prazo legal, se manifestar, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 20 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0024567-53.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. S. (EXEQUENTE)

C. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0024567-53.2004.8.11.0041 Valor da causa: R$ 730,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: K. 

D. S. S. representado (a) por CLEONICE FERREIRA DA SILVA POLO 

PASSIVO: Nome: NELSON DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: ID. 28152967 - "Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora por mandado, haja vista a certidão de ID. 

27757136, com fundamento no Art. 1.206, §4º da C.N.G.C., impulsiono os 

autos para expedir edital de intimação da parte autora, com prazo de 20 

(vinte) dias, para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, §§ 1.º e 2.º, do CPC)." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037373-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ACELINO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1037373-49.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: CIPRIANA FERREIRA 

MENDES POLO PASSIVO: Nome: JOSE ACELINO FERREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: ID. 28154107 - "Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em 

vista impossibilidade de intimação pessoal da parte autora por mandado, 

haja vista a certidão de ID. 27757276, com fundamento no Art. 1.206, §4º 

da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital de intimação da parte 

autora, com prazo de 20 (vinte) dias, para dar prosseguimento ao feito 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III, §§ 1.º e 2.º, do CPC)." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE 

MORAES, digitei. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000360-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. C. L. (REU)

C. D. C. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27858972, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049227-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27327431, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008573-82.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. T. D. S. (EXEQUENTE)

F. D. S. V. (EXEQUENTE)

M. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA COLNAGO GAMBALLI OAB - MT4726-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. V. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0008573-82.2004.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

24321544 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista o lapso considerável em que os 

autos encontravam-se arquivados provisoriamente, determino que se 

intime a parte autora através do seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se em prosseguimento. Decorrido in albis o 

alusivo prazo, intime-se, pessoalmente, a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015. Sendo frustrada a diligência 

supra, intime-se a parte requerente por edital. Intimem-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052683-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

26103112, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828772 Nr: 34619-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSD, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO RICARDO 

VAUCHER DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

34619-93.2013.811.0041, Protocolo 828772, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706829 Nr: 745-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCLFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CESAR DE ARAUJO 

VIEIRA - OAB:13954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 745-88.2011.811.0041, Protocolo 

706829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804664 Nr: 11127-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA TOMAZ 

MENDES, para devolução dos autos nº 11127-72.2013.811.0041, 

Protocolo 804664, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767333 Nr: 20156-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSF, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MOHAMAD RAHIM 

FARHAT, para devolução dos autos nº 20156-83.2012.811.0041, 

Protocolo 767333, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156213 Nr: 34395-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO, para devolução dos autos nº 

34395-53.2016.811.0041, Protocolo 1156213, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1054644-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SOARES (REQUERIDO)

LENISE SAID CINTRA (REQUERIDO)

ELIZETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

RUANA PENHA (REQUERIDO)

PAMELA PENHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1054644-03.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial. Prosseguindo, trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento 

de Paternidade Pós Morte, a qual será processada em conformidade com 

o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Na sequência, com fulcro no 

artigo 695 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 12 de março de 2020, às 15h00min, por ausência de data anterior na 

pauta. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação supra designada, acompanhada de seu advogado/defensor 

público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo o requerido apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pelo 

requerido no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056131-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AGUIAR FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO PALMEIRA NETO OAB - MT0008348A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA AGUIAR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1056131-08.2019 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

foi realizada a juntada de petição em duplicidade, em desconformidade 

com o §4º do art. 26 e art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 26 § 4º Caso o peticionante opte pela 

inclusão da petição em arquivo eletrônico, o editor de texto interno do 

sistema deverá ser utilizado para fazer constar a informação de que há 
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petição anexada. Desta feita, é necessário salientar que o interessado 

deverá atender às determinações contidas na Resolução supracitada, 

colaborando para a rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei 

Processual de 2015, razão pela qual, determino a intimação do patrono 

subscritor da petição retro para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se quanto à pertinência da juntada de petição em duplicidade, 

sendo que o seu silêncio será interpretado como aquiescência para a 

retirada da visibilidade da peça encartada mais de uma vez. Prosseguindo, 

proceda-se com a juntada do correlato protocolo de requisição de 

informações junto ao convênio BacenJud. De outro vértice, perscrutando 

os autos, vislumbro que o inventariante deixou de carrear ao feito a 

certidão negativa de débitos expedida pela Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso em nome da falecida. Outrossim, não comprovou que o 

jazigo nº M38428 ainda pertence à falecida, consoante determinado na 

decisão de ID. 26622953, de maneira que, se não comprovada a 

propriedade/titularidade, o plano de partilha/pedido de adjudicação deverá 

ser retificado, no prazo de 20 (vinte) dias. De outro norte, o inventariante 

reitera o pedido liminar indeferido no ID. 26622953, pugnando pelo 

levantamento da totalidade do valor deixado pela inventariada junto ao 

Banco Sicoob, ID. 27008292, sob o argumento de que encontra-se 

desempregado, não declara imposto de renda, possui comprometimento 

funcional para o mercado de trabalho, não conta com salário para 

sobreviver, pois era totalmente dependente economicamente da 

inventariada e necessita efetuar o pagamento de conta de luz, condomínio, 

Unimed, parcelamento de negociação realizada com a Fazenda Pública 

Nacional, cartão de crédito da inventariada. No que atine à pretensão de 

levantamento de valores para a subsistência pessoal do herdeiro, ressalto 

que o inventário é procedimento para apurar os bens deixados pela 

pessoa falecida, até que seja levada a efeito a partilha, ou adjudicação 

dos bens. Nesse viés, as dívidas do espólio e os impostos respectivos 

deverão ser quitados pelo acervo patrimonial deixado e, eventual valor 

remanescente, será aquinhoado entre os herdeiros/sucessores, ou 

adjudicado, de forma que os débitos pessoais não tratam-se de 

responsabilidade do espólio, devendo ser arcados por cada um. Por tais 

motivos, defiro parcialmente o pedido liminar interposto no ID. 26622953, 

para autorizar o inventariante a proceder com o levantamento de quantia 

suficiente para pagamento das despesas comprovadas nos ID’s. 

27094917 - Pág. 2 e 27094914 - Pág. 1, tão logo sobrevenha o depósito 

judicial neste feito. Com o aporte aos autos do valor correspondente à 

dívida relativa a Unimed, autorizo o levantamento do valor equivalente para 

a quitação. O inventariante deverá comprovar o pagamento dos débitos no 

prazo de 30 (trinta) dias após o levantamento de cada alvará. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016285-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARVALHO PAVANI (EXEQUENTE)

BARBARA CARVALHO PAVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRUZ PAVANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1016285-86.2016.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que a parte executada aviou proposta de parcelamento do débito 

exequendo em 06 (seis) parcelas, tendo, inclusive, efetuado o depósito 

judicial da primeira parcela, consoante ID. 27222917 e, tendo em vista a 

anuência das exequentes (ID. 24818929), determino a suspensão do feito 

até a quitação do acordo, nos termos do artigo 921, I, c.c. artigo 922, 

ambos do Código de Processo Civil/2015. Com o decurso do lapso suso, 

manifestem-se as exequentes em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, autorizo, desde já, os respectivos alvarás de 

levantamento dos valores depositados nos autos, em favor das 

exequentes. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040216-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA CAVALCANTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1040216-16.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 27502762 e, por conseguinte, determino ao Sr. Gestor que 

se proceda com a inclusão no sistema PJE, de Alessandra Cavalcante da 

Silva, Rogerio Cavalcante da Silva e Adriano Cavalcante da Silva, no polo 

passivo da demanda. Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Ação 

Declaratória de União Estável c/c com Pedido de Pensão por Morte, a qual 

será processada em conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de 

Processo Civil. Todavia, no que atine ao pedido de concessão de pensão 

por morte, esclareço que a requerente deverá manejar ação adequada 

para tanto, haja vista não ser este juízo competente para apreciar e julgar 

o alusivo pleito. Nesse viés, elucido que a Resolução n.º 02/2019, dispõe 

que a esta Especializada compete “processar e julgar os feitos referentes 

à família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores, nos 

casos previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. de Família e 

Sucessões.”. Na sequência, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

15h40min, por ausência de data anterior da pauta. Citem-se as partes 

requeridas e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 

2º, 4º, ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela 

requerida no lapso legal, caso o autor tenha manifestado o desinteresse 

em sua realização, além das advertências do artigo 344 do Novo Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060647-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1060647-71.2019 VISTOS, ETC. Preliminarmente, vislumbro 

que a interessada não comprovou a existência da ação de inventário do 

falecido Aldo de Souza, na qual esta teria sido preterida e o bem indicado 

na exordial teria sido omitido. Desta feita, determino a intimação da 

interessada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

demonstrando a existência de pretensão resistida nos termos 

supramencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008757-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADY BICUDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE MORAES RIBEIRO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1008757-93.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que a petição de ID. 21107766 trata-se de pedido de substituição de 

curatela de Lucas de Moraes Ribeiro Carvalho dos Santos, em favor de 

Jeanine Bicudo de Moraes Ribeiro, em razão do falecimento de Ady Bicudo 

de Moraes, determino que seja efetuada as anotações e retificações no 

sistema. Por conseguinte, depreende-se, que em 04/04/2019, a referida 

curadora veio a óbito e, em decorrência, a autora postula a concessão de 

tutela provisória para que seja nomeada como curadora do interditando, e, 

ao final, pretende seja julgada a ação procedente, nomeando-a como 

curadora em definitivo, aduzindo que cuida das necessidades do 

curatelando. Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela, por conseguinte, NOMEIO a Sra. Jeanine Bicudo de 

Moraes Ribeiro (avó) como curadora provisória do requerido Lucas de 

Moraes Ribeiro Carvalho dos Santos, a fim de que possa assisti-lo nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em 

decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos moldes 

do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, a curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação de 

benefício perante o INSS, o recebimento de valores correlatos ante 

instituição bancária, representação perante entidades médico-hospitalares 

e demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante 

órgãos públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória 

obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC e as 

respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do interditando, salvo, em 

quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. Em decorrência, 

determino que a equipe técnica, formada por uma psicóloga e uma 

assistente social lotadas neste Fórum, procedam com a realização de 

estudo psicossocial na residência do curatelando, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial do caso, a fim de verificar a atual 

situação do requerido e a possibilidade de concessão da curatela 

definitiva em favor da parte requerente. Com a juntada do relatório 

psicossocial, manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031401-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE REIS LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031401-64.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que o estudo psicossocial encartado ao feito no ID. 18028476, fora 

realizado apenas com a curatelanda e, considerando o informe do atual 

endereço do autor no ID. 23767306, determino a expedição de Carta 

Precatória, a fim de proceder com a realização de estudo complementar do 

caso. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Com o aporte 

aos autos do estudo complementar, intimem-se novamente as partes e 

renove-se vista ao parquet. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007031-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA BILIBIO (REQUERENTE)

VALACIR LIMA PREDEBON (REQUERENTE)

LUIZ APARECIDO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

SOELENA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MONALISA CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA RODRIGUES ROCHA OAB - 621.380.491-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1007031-21.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a 

inventariante, mesmo após ser advertida por este juízo, insiste na juntada 

de documentos duplicados, triplicados e até quadruplicados (ID. 24740877 

- Pág. 2 e 24740877 - Pág. 10, 24740890 - Pág. 1 e 24740890 - Pág. 3, 

24741221 - Pág. 11, 24741221 - Págs. 4 a 7, etc.), o que apenas colabora 

com a avolumação desnecessária dos autos virtuais e não coopera para a 

rápida solução do litígio, na medida em que colaciona documentos fora da 

posição correta para leitura (ID. 24741211 - Pág. 1 e 24741211 - Pág. 3, 

24741228 - Págs. 3 a 5, etc.), em desconformidade com a Resolução 

TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE. Prosseguindo, constato que a 

inventariante não procedeu com a comprovação da venda do veículo 

HYUNDAI SANTA FÉ, placas OML 7360, quitação das dívidas deixadas 

pelo falecido com IPVA/licenciamento/multas de todos os veículos 

deixados por este, pagamento do ITCD, custas e taxas processuais, 

juntando nos autos o recibo da venda do veículo e prestando contas de 

todos os valores pagos, depositando em juízo o valor remanescente, 
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consoante decisão de ID. 15232227. Ademais, foi arrolado como bem a 

inventariar o veículo GM/CORSA CLASSIC, placas ALR 3213, todavia, 

referido automotor possui comunicação de venda para Luis de Sena em 

19.8.2015[1], de forma que a inventariante deverá efetuar as diligências 

necessárias a fim de que o órgão de trânsito realize a transferência para 

o real proprietário. Nessa toada, relativamente ao veículo GM/MONTANA 

CONQUEST, placas NJG 6713, considerando a informação de que estão 

em trâmite duas ações judiciais relacionadas ao automotor, o referido bem 

deverá ser relegado à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. No 

que tange às dívidas informadas pela inventariante, esta deverá proceder 

com a correspondente individualização, bem assim esclarecer a forma de 

quitação. Lado outro, faz-se necessária autorização judicial para que a 

interessada interditada possa dispor de seu quinhão hereditário ou 

receber herança, de maneira que, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que aporte ao feito a aludida autorização judicial, a ser obtida por 

meio da competente ação, sem dependência a estes autos. Tendo em 

vista a informação de que o falecido deixou empresa, deverá a 

inventariante proceder com o balanço do estabelecimento, nos termos do 

art. 620, §1º, I do CPC. Assim, deverá a inventariante proceder com a 

retificação das primeiras declarações, observando o art. 620 do CPC, 

assim como o acima disposto. Outrossim, deverão aportar ao feito as 

certidões negativas de dívidas atualizadas, eis que as colacionadas estão 

com as validades vencidas e o ITCD, acompanhado da GIA-ITCD e o 

comprovante de pagamento/isenção. Desta feita, concedo o derradeiro 

prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam empreendidas todas as 

providências supra delineadas, sob pena de extinção do feito. Sem 

prejuízo, determino o cumprimento do último parágrafo da decisão de ID. 

15232227. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza 

Ya ra  R ibe i ro  S a l e s  S a n s ã o  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

h t t p s : / / i n t e r n e t . d e t r a n n e t . m t . g o v . b r / C o n s u l t a V e i c u l o . a s p ?

Placa=alr3213&Renavam=00825517818

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1060500-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA GALVAO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1060500-45.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora a concessão da assistência judiciária 

gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por 

extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias esclarecer quais meses pretende por meio da 

presente ação, efetivamente executar, bem assim o rito adequado 

correlato a cada período, oportunidade em que deverá apresentar a 

planilha de cálculo atualizada, sob pena de extinção. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1060312-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA ROSA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1060312-52.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

ressai da exordial que a parte autora não acostou aos autos a declaração 

de hipossuficiência, entretanto, constato que foi atachado no ID. 27512318 

- Pág. 3, cópia da sua CTPS, o qual é possível denotar que lhe confere a 

condição de presumidamente ser o mesmo desprovido de recursos e, 

consequentemente, o direito ao gozo dos benefícios da assistência 

judiciária. Desta feita, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem aos beneficiários, devendo, no entanto, no prazo de 15 

(quinze) dias, imbricar ao processo a aludida declaração. Outrossim, 

tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, separação de 

corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Por conseguinte, vislumbro tratar-se 

de Ação de Dissolução de União Estável, a qual será processada em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Na 

sequência, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 14h20min, por 

ausência de data anterior na pauta. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de conciliação supra designada, acompanhada de seu 

advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ressalto 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada da parte autora 

ou da requerida na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre 

as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento 

comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do 

protocolo do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado 

pela requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1052743-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1052743-97.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ciente da decisão 

de ID. 26264357. Prosseguindo, vislumbro que a parte autora pretende a 

concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos 

declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por 
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conseguinte, considerando a existência de interesse de incapaz, 

manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, volvam-me conclusos 

para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1060820-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA SANTOS MENDES (REQUERENTE)

LUIZA ERNESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1060820-95.2019 VISTOS, ETC. Tratar-se de Alvará Judicial 

apresentada por Luiza Ernestina da Silva e Junior da Silva Santos Mendes, 

qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS 

junto à Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pelo de cujus 

Julio Santos Mendes. Ao final, postula a remessa de ofício à instituição 

bancária mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em 

favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pelos 

requerentes, e não a capacidade dos próprios interessados, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Julio Santos Mendes. Por 

conseguinte, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando 

informações, acerca de eventuais créditos depositados em favor do 

extinto, respectivamente a título de FGTS. Consigne, no alusivo ofício que, 

sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. Com a resposta dos ofícios nos 

autos, intime-se os interessados para manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1061196-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THONISE ESTIME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1061196-81.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tratar-se de 

Alvará Judicial apresentada por Thonise Estime, qualificada nos autos, 

visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS depositados junto à 

Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pelo de cujus Mocilien 

Lormile. Ao final, postula a remessa de ofício à instituição bancária 

mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em favor do 

extinto, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a 

interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possuí condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pelos 

requerentes, e não a capacidade dos próprios interessados, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Mocilien Lormile. Por conseguinte, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, 

acerca de eventuais créditos depositados em favor do extinto, 

respectivamente a título de FGTS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Com a resposta dos ofícios nos autos, intime-se 

os interessados para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060508-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GANDRA KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HIROSHI KAWAHARA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

P. Y. S. K. (HERDEIRO)

D. K. S. K. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1060508-22.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por Pamela Gandra Kawahara, em razão 

do falecimento de Jorge Hiroshi Kawahara, todos qualificados nos autos. 

Pretende a interessada a procrastinação do pagamento das custas e 

taxas processuais para o final do processo, sob o fundamento de que, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 276 de 3769



momento, não possui todas as informações acerca dos bens deixados 

pelo falecido. Cumpre destacar, porém, que nas ações de inventário as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio 

espólio, de maneira que torna-se necessário saber, ao certo, o valor 

partilhável. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 10.000,00 

(dez mil reais), à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na 

medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo 

extinto, razão pela qual postergo o exame do valor da causa, e concedo o 

pagamento das custas e taxas processuais para ao final do processo, 

devendo ser realizadas as anotações de praxe. Outrossim, nos termos do 

art. 617, II do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus Pamela Gandra 

Kawahara, como inventariante, devendo prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão 

ser apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações, 

deverá a inventariante juntar aos autos a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das primeiras declarações, 

citem-se os demais herdeiros do falecido e intime-se a Fazenda Pública, 

para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo 

Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060766-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA COSTA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BONDESPACHO DA CONCEICAO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1060766-32.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de Inventário interposto por Luzinete da Costa Silva, em razão do 

falecimento de Armando Bom Despacho da Conceição, todos qualificados 

nos autos. Pretende a interessada a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações 

de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do requerente, do inventariante ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 83.000,00 (oitenta e três 

mil reais), à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na 

medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo 

extinto, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade 

para após a apresentação das primeiras declarações, bem assim quanto 

ao exame do valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 617, II do 

CPC/2015, nomeio a esposa do de cujus Luzinete da Costa Silva, como 

inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Noutro norte, em relação à alegação de existência de saldos 

em contas bancárias, proceda-se com as pesquisas pelo Sistema 

BacenJud, para a verificação da existência de valores em nome do 

falecido. Com o aporte das primeiras declarações, citem-se os demais 

interessados e intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, 

manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo Civil. Publique-se 

edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 19 

de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1061164-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

WASHINGTON MARTINS (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS GUSMAO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1061164-76.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por Bruna Aparecida Martins, em razão 

do falecimento de Joaquim Martins Gusmão, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, vislumbro que a interessada atribuiu à causa o 

valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), contudo, não 

pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não 

acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas 

judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, 

ou requeiram o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do 

CPC. Saliento, por oportuno, que, nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio, embora a meação do cônjuge supérstite não seja 

considerada para fins de base de cálculo. Outrossim, nos termos do art. 

617, do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus Bruna Aparecida Martins, 

como inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações a 

inventariante deverá colacionar ao feito o documento pessoal do 

interessado Washington, bem assim a matrícula completa dos bens 

inventariados. No prazo supramencionado, deverão ser colacionadas a 

certidão de inexistência de testamento deixado pelos autores da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, assim como as 

certidões negativas de dívidas expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016030-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

JOYLSON RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES (INVENTARIADO)

ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO
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SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016030-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOYLSON RODRIGUES 

BITTENCOURT, JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT INVENTARIADO: 

ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES, JOAO RODRIGUES Vistos etc. 1. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra, 

integralmente, o item 3 da decisão n.º 7356684, atribuindo valor ao imóvel 

inventariado; regularizando as cessões de direito hereditários informadas 

na declaração inicial; trazendo as certidões negativas de débitos dos 

falecidos ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES e JOÃO RODRIGUES e o 

comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, ou requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Cumpridas tais determinações, 

renove-me à conclusão para homologação e não havendo cumprimento, 

certifique-se e, igualmente, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021115-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

LUZANHA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERVAL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ GONSAGA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LENILUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIO VIEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021115-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERVAL ALVES DE 

SOUSA, LUCILENE ALVES DE SOUZA, LOURIVAL ALVES DE SOUZA, 

LENILUCIA ALVES DE SOUZA, LUZANHA ALVES DE SOUSA, LUIZ 

GONSAGA ALVES DE SOUZA, ROBSON GOMES VIEIRA INVENTARIADO: 

MARIO VIEIRA DE SOUZA, IVANILDES ALVES DE SOUZA Vistos etc. 1. 

Os requerentes pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita a capacidade financeira do espólio, e não do 

inventariante e/ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No 

presente caso, foi atribuído o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) ao único bem inventariado, restando, portanto, demonstrado os 

requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, razão pela qual, os defiro. 2. Por serem as partes maiores, 

capazes, estarem representadas pelo mesmo advogado e concordes com 

a forma como deve se dar a partilha dos bens inventariados (documento 

n.º 8758014), deve a presente ação processar-se como arrolamento 

previsto no art. 659, do CPC. 3. Nomeio inventariante o herdeiro 

ROBERVAL ALVES DE SOUSA, que independentemente de compromisso 

desempenhará seu encargo. 4. Em razão da alegação da existência de 

valores deixados pela falecida em instituições bancárias, procedi neste 

ato pesquisa via BACEN/JUD, cujo resultado restou infrutífero, extrato 

anexo. 5. Concedo ao inventariante o prazo de 60 (sessenta) dias, para 

que traga as certidões negativas de débitos dos falecidos Mário Vieira de 

Souza e Ivanildes Alves de Souza, perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal e o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel 

inventariado. 6. Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão 

para homologação e não havendo cumprimento, certifique-se e, 

igualmente, renove-me à conclusão. 7. Intime-se e cumpra-se, 

promovendo as anotações necessárias em relação à concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e tramitação do feito como arrolamento 

previsto no art. 659 do CPC. Cuiabá, 24 de julho de 2017. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1062074-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIETE DE ALMEIDA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1062074-06.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 0006290-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASSIANO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - MT5458-B 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAVAGLIA TEIXEIRA & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SONIA REGINA CALCANHOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRICIA CABRERA RAVAGLIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSA MARIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILLIAN HORLANDO RAVAGLIA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GIOVANA TEIXEIRA ABESS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDNO VINICYUS RAVAGLIA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DE ARAUJO OAB - SP187593-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

FABIO DE AQUINO POVOAS OAB - SC40694-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - MT2850-O (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0006290-95.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

constato que o autor deixou de apresentar a sua qualificação completa, na 

medida em que não informou a sua profissão, assim como não juntou 
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quaisquer documentos hábeis a comprovar que trata-se de pessoa 

financeiramente hipossuficiente a fundamentar a isenção ao pagamento 

das custas e taxas processuais. Vale dizer,“[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Nesse viés, os documentos que acompanham o processo, não são 

suficientes para denotar que o requerente pode ser considerado pobre 

nos termos da lei, e a priori, até que faça prova em contrário, teria 

condições de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência 

judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Ag 62870/2015, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)” “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DO JUIZ EM AFASTAR O BENEFÍCIO 

– ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50 – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5º, XXXV 

E LXXIV, DA CF/88 E DOS ARTS. 2º E 5º DA LEI Nº 1.060/50 – PRECEITOS 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – RECURSO DESPROVIDO. 

“Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem 

condição de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório 

não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, como no caso 

em comento, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJMT, RAI 

nº 35901/2011) Está consolidada, na e. Primeira Câmara Cível deste 

Tribunal, a possibilidade de se condicionar o benefício da assistência 

judiciária gratuita à comprovação de privação material, à luz do art. 5º, 

LXXIV da CF/88, quanto mais se o valor dos títulos executivos (cheques) 

objetos da ação faz, em princípio, presumir que não se trata de pessoa 

pobre. O juiz da causa pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita, com fundamento fático, como lhe faculta a regra prevista no art. 

5º da Lei nº 1.060/50. O indeferimento do pedido não importa em violação 

ao princípio constitucional do acesso à Justiça. “Não se exige do julgador, 

mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um 

dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente 

apreciada a matéria relevante.” (TJMT, Embargos de Declaração nº 

83833/2011).” (AI, 49533/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no 

DJE 12/11/2013). Ademais, inobstante a atual Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXXV, tenha assegurado a todos o acesso facilitado à 

Justiça, instituiu no inciso LXXIV do mesmo dispositivo, que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a 

insuficiência de recursos, o qual fora reforçado pelos artigos 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, os quais estabeleceram as normas 

para sua concessão, situação que não restou devidamente demonstrada 

nos autos. Destarte, considerando o não preenchimento dos requisitos 

dispostos no artigo 98 e subsequentes do Novo Código de Processo Civil, 

faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que 

aportem aos autos documentos capazes de demonstrar sua insuficiência 

de recursos, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Após, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 15 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0004509-10.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

ANDRE CURSINO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE NILCE DOMINGAS DA ROSA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0004509-10.1996 VISTOS, ETC. Analisando a petição de ID. 

27545713 - Págs. 3 a 7, vislumbro que não obstante os interessados 

tenham manifestado pelo desarquivamento do presente processo e 

expedição de ofício do Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça deste Estado, depreende-se que o pleito trata-se de 

sobrepartilha, art. 669, II, do CPC. Desta feita, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, para que os interessados emendem a inicial, nos termos do 

art. 670 do CPC, atribuindo valor à causa, recolhendo as custas 

processuais ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento. Determino que se promovam as anotações necessárias em 

relação à tramitação do feito, inclusive na autuação. Com o aporte da 

emenda à inicial, prossiga-se no cumprimento da decisão que segue. 

Mantenho como inventariante o irmão da de cujus, Sr. André Cursino da 

Rosa, que independentemente de compromisso desempenhará seu 

encargo, ante o disposto no art. 617, do CPC, e lhe concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias, para que apresente ao feito as primeiras declarações ou 

partilha amigável. No alusivo interregno, o inventariante deverá carrear ao 

feito as certidões atualizadas negativas da Fazenda Pública Federal 

(expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT), todas em nome da falecida. Outrossim, no prazo 

suso mencionado, deverá ser juntada aos autos a certidão de inexistência 

de testamento deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ. Lado outro, deverão ser colacionados os instrumentos 

procuratórios outorgados pelos interessados, uma vez que os juntados ao 

processo são específicos para o patrono atuar perante a 5ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, bem assim as certidões 

de óbito dos genitores da Sra. Nilce Domingas, por medida de cautela. 

Considerando a informação de que a Sra. Benedita Terezinha Rosa 

faleceu deixando um filho maior, este deverá ser habilitado no feito, ou ser 

realizada a retificação da aludida certidão de óbito, ID. 27545715 - Pág. 3. 

Sem prejuízo, oficie-se ao Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de que 

informem a este juízo acerca de valores deixados pela extinta nos autos 

nº 0030043-44.2017.811.0000 e, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, e o 

Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores a estes autos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000358-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE (REQUERENTE)

WAGNER DIAMOND DE ANDRADE (INVENTARIANTE)

JOSE MILTON DE ANDRADE (ESPÓLIO)

SANDRA MARIA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON DE ANDRADE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1000358-41.2020 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

diversos documentos foram colacionados fora da posição correta para 

leitura, em desconformidade com a Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 – PJE. Desta feita, é necessário salientar que os 

interessados deverão atender às determinações contidas na Resolução 
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supra citada, colaborando para a rápida solução do litígio, obrigação 

instituída pela Lei Processual de 2015. Prosseguindo, trata-se de 

requerimento de Abertura de Inventário na forma de Arrolamento Sumário, 

interposto por Sandra Maria Andrade e outros, em razão do bem deixado 

por José Milton de Andrade. Pretendem os interessados a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 

11.041,26 (onze mil e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), razão 

pela qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que 

a isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. De outro viés, consigno que a presente 

tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as 

partes são maiores, capazes e estão representadas pela mesma 

advogada. Por conseguinte, tendo em vista a ausência de controvérsia 

entre os interessados, NOMEIO inventariante o sobrinho do extinto, 

Wagner Diamond de Andrade, conforme autoriza o artigo 617, III, do 

CPC/2015, o qual deverá bem e fielmente desempenhar a função, 

independente de termo. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que 

aporte aos autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

extinto, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, consoante determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

alusivo interregno o inventariante deverá carrear ao feito as certidões 

negativas de débitos expedidas pela, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso, Prefeitura de Cuiabá/MT e Prefeitura de Andrelândia/MG, em 

nome do falecido. Lado outro, tendo em vista que o falecido não deixou 

ascendentes, cônjuge ou filhos, estaria apto à sucessão, o seu irmão, na 

condição de colateral, Antonio Roberto de Andrade. Todavia, 

considerando que Antonio Roberto faleceu em 22.9.2015, ID. 27797305, 

este será representado por seus filhos/herdeiros Wagner e Elaine Sheilla, 

nos termos do art. 1.840 do Código Civil. Desta feita, uma vez que os 

interessados Wagner e Elaine Sheilla pretendem renunciar/ceder parte de 

seus direitos hereditários para Sandra Maria, deverão formalizar as 

pretensões, seja por Escritura Pública ou Termo Judicial (arts. 1.793 e 

1.806 do CC), no prazo de 60 (sessenta) dias. No prazo supra, deverão 

ser juntadas as primeiras declarações ou plano amigável de partilha, caso 

possível. Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000497-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE PAULA FERREIRA OAB - SP141311 (ADVOGADO(A))

DULCE NEVES BOTELHO OAB - 196.128.341-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA NEVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1000497-90.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de Inventário interposto por Dulce Neves Botelho, em razão do 

falecimento de Tereza Neves de Oliveira. Compulsando os autos, 

vislumbro que a interessada atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), contudo, não pleiteou os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, como também, não acostou ao feito o comprovante de pagamento 

das custas e despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja 

comprovado o seu recolhimento, ou requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme autoriza o artigo 290 do CPC. Saliento, por oportuno, que, nas 

ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. Outrossim, nos termos 

do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha da de cujus Dulce Neves Botelho, 

como inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações a 

inventariante deverá esclarecer no que concerne a divergência de nomes 

da falecida, eis que no documento pessoal da autora encontra-se grafado 

Teresa Neves Botelho, ID. 27806589, e na certidão de óbito Tereza Neves 

de Oliveira, ID. 27807241, bem assim colacionar ao feito a sua certidão de 

nascimento ou casamento e a certidão de casamento da inventariada. No 

prazo supramencionado, deverá ser colacionada no feito a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das primeiras 

declarações, citem-se os demais interessados e intime-se a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061520-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GUIMARAES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JANETE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

JOZENICE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

CATARINA COSTA DA SILVA (HERDEIRO)

GEIZE APARECIDA GUIMARAES CALAZANS DO NASCIMENTO 

(HERDEIRO)

MARILENE GUIMARAES DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1061520-71.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de Ação de Inventário por Arrolamento Sumário interposto por 

Marinete Guimarães da Silva, em razão do falecimento de João Benedito 

da Silva, todos qualificados nos autos. Pretende a interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 

de R$ R$ 350.616,23 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis 

reais e vinte e três centavos), à causa, que será oportunamente revisto 

por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos 

bens deixados pelo extinto, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa. Outrossim, 

tendo em vista que não há notícia de que a cônjuge do extinto interpôs 

ação de inventário e, ante a concordância de todas as filhas do falecido, 

nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha do de cujus Marinete 

Guimarães da Silva, como inventariante, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com 
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o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras 

declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela inventariante 

ou, alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das 

primeiras declarações a inventariante deverá qualificar a Sra. Erotildes 

Vicente Rosa da Silva, indicando endereço para que seja realizada a sua 

citação, ou proceder a inclusão desta na demanda, eis que, consoante 

documento de ID. 27692077, era casada com o falecido. Sem prejuízo, 

oficie-se ao juízo da 2ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 

– Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que providencie o depósito 

judicial na Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dos 

valores disponíveis nos processos nº 2006.34.00.006627-7 e 

79366-20.2014.4.01.3400, em favor do inventariado, encaminhando-se as 

instruções para o depósito, assim como cópias dos documentos 

encartados no ID. 27692081, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Com o aporte das primeiras declarações, não 

sendo a esposa do falecido incluída na demanda, cite-a e intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1062046-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA CRISTINA MESAVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DINIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1062046-38.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença cujo título executivo judicial correlato, à princípio, é originário de 

demanda que tramita perante a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e 

julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o Sr. 

Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1061501-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SPINELLI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP89472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MARIO SPINELLI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1061501-65.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de inventário interposto por Marcelo Spinelli, em razão do 

falecimento de Silvio Mario Spinelli. Pretende o interessado a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do requerente, do inventariante ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor 

de R$ R$ 1.000,00 (um mil reais), à causa, que será oportunamente revisto 

por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos 

bens deixados pelo extinto, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa. Outrossim, 

tendo em vista que não há notícia de que a companheira do extinto 

interpôs ação de inventário, nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio 

o filho do de cujus Marcelo Spinelli, como inventariante, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pelo 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da 

apresentação das primeiras declarações o inventariante deverá qualificar 

a Sra. Wanderleia Bernardes, indicando endereço para que seja realizada 

a sua citação, ou proceder a inclusão desta na demanda, eis que, 

segundo consta no documento de ID. 27692292 - Pág. 2, convivia em 

união estável com o falecido. No interregno supra, deverá ser colacionada 

ao feito a certidão de inexistência de testamento deixado pelo extinto, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das 

primeiras declarações, citem-se os demais interessados e intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000971-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PRIETO (REQUERENTE)

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

CARMEM PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HULDINE HENNING (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1000971-61.2020 VISTOS, ETC. Tratar-se de Pedido de 

Alvará Judicial apresentado por Roberto Pietro, Carmo Pietro e Carmen 

Pietro, qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

ao FGTS junto à Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pela de 

cujus Huldine Henning Prieto. Ao final, postula a remessa de ofício à 

instituição bancária mencionada, com o desiderato de obter o saldo 

existente em favor da extinta, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que os interessados pretendem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. 

Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição de Alvará, que 

tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia 

a ser recebida pelos requerentes, e não a capacidade dos próprios 

interessados, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, postergo 

a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento posterior. 

Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre 

o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 
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das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus Huldine Henning 

Prieto. Por conseguinte, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, acerca de eventuais créditos depositados em 

favor da extinta, respectivamente a título de FGTS. Consigne, no alusivo 

ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser 

efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Com a resposta dos 

ofícios nos autos, intime-se os interessados para manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0016266-20.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

LUILA DE AMORIM ARAUJO (REQUERENTE)

JORACIR TEODOLINA LEONCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

JOACIRA SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GONCALO POLICARPO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

WILSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELIANE PEREIRA COUTO (REQUERENTE)

JOCILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JUSAMIRA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARGEMIRO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ALEIXO DONATO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ZILDA MADALENA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSIMAR RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ELITA MAGALHAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0016266-20.2004 VISTOS, ETC. Inicialmente, ressai dos 

autos que à época do inventário, tramitava perante a 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Capital o processo nº 16/2000, o 

qual aguardava decisão em sede de recurso de apelação a ser proferida 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado, ID. 23930041 – Pág. 4. Desta feita, 

tendo em vista que permanecia em curso a ação suso mencionada, 

dependendo, inclusive, de decisão final do TJMT, não era possível o juízo 

partilhar o aludido bem, nos termos do art. 1.040, III, do CPC/1973 (com 

correspondência no art. 669, III do Novo CPC), relegando-o à sobrepartilha. 

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, não obstante os 

argumentos expendidos na petição de ID. 27514708, vislumbro que a 

decisão exarada no ID. 27095776, não merece reparos, tampouco 

revogação, de maneira que mantenho-a incólume. Por fim, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão de ID. 27095776 e prossiga-se em seu 

cumprimento. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1043281-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

NELI PIRES DE CAMARGO DIAS (REQUERENTE)

NEISE PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEUSA PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

NIVALDO PIRES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1043281-19.2019 VISTOS, ETC. Considerando o teor da 

petição de ID. 26246128, suspendo a presente ação de inventário pelo 

prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, II, do CPC. Decorrido o 

interregno da suspensão da tramitação da presente ação, deverão os 

interessados cumprir os demais termos da decisão de ID. 24720584, 

especialmente no que tange ao processamento conjunto do inventário da 

Sra. Eunice e comprovação da propriedade do bem inventariado. Às 

providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1044210-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALI VEGGI ATALA JUNIOR OAB - MT24793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA FERREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

ERIKA CRISTINA FERREIRA ARAUJO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1044210-52.2019 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a 

remessa dos autos ao Ministério Público para que manifeste-se, nos 

termos da decisão de ID. 25160069. Outrossim, certifique-se o decurso do 

prazo estabelecido na decisão de ID. 25160069 e, em caso de 

descumprimento, intime-se o inventariante para, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cumprir integralmente a citada determinação, sob pena de 

arquivamento do feito. Caso o interessado acima mencionado, intimado por 

meio de seus patronos habilitados, não cumpra a decisão supra, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que implemente o 

decisório nos mesmos termos suso mencionados. Sem prejuízo, no 

interregno supra, deverá o inventariante manifestar-se quanto ao bloqueio 

realizado junto às contas bancárias da falecida, cujo extrato segue em 

anexo. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029960-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZONIA DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAUSTO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO FERREIRA LIVRAMENTO (HERDEIRO)

LEONARDO FERREIRA LIVRAMENTO (HERDEIRO)

JULIANA FERREIRA FURLAN (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1029960-48.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que a inventariante deixou de cumprir as determinações 

exaradas nos ID’s. 16482951 e 25756146, na medida em que não 

apresentou as primeiras declarações, as certidões negativas de dívidas 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, a 

GIA-ITCD, a certidão de inexistência de testamento, expedida pelo 

CENSEC, plano de partilha. Lado outro, a inventariante informa a existência 

de dívidas deixadas pelo espólio, todavia, não apresentou a correlata 

relação ao juízo, a fim de que seja realizada a quitação dos débitos. 

Consoante dispõe o art. 618, II do CPC, cabe ao inventariante administrar 

os bens do espólio e, o art. 619, do mesmo códex estabelece que incumbe 

ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, 

alienar bens, pagar dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias 

para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Desta feita, 

determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cumpra, integralmente, as decisões de ID’s. 16482951 e 

25756146, bem assim informar a forma de quitação das dívidas do espólio, 

sob pena de remoção do encargo. Sem prejuízo, no alusivo interregno, 

deverá a inventariante manifestar-se quanto o bloqueio realizado junto às 

contas bancárias do falecido, cujo extrato segue em anexo. Noutro norte, 

uma vez que a instituição financeira Caixa Econômica Federal não 

respondeu a ordem de bloqueio outrora realizada, fora procedida nova 

requisição, cujo protocolo segue em anexo. Por fim, com o cumprimento da 

decisão supra, citem-se os demais interessados e intime-se a Fazenda 

Pública, nos termos da decisão de ID. 16482951. Às providências. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052562-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTANA GARCEZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

ALINE IHARA DA SILVA GARCEZ (HERDEIRO)

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1052562-96.2019 VISTOS, ETC. Acostado ao feito protocolo 

de requisição de informações, prossiga-se no cumprimento da decisão de 

outrora. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001620-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY REIMAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINDA MARIA LORETO REIMAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1001620-26.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário e Partilha interposto por Suely Reimão de Arruda, 

em razão do falecimento de Carmelinda Maria Loreto Reimão. Compulsando 

os autos, vislumbro que a interessada atribuiu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), contudo, não pleiteou os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, como também, não acostou ao feito o comprovante de 

pagamento das custas e despesas judiciais, razão pela qual faculto que 

seja comprovado o seu recolhimento, ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do CPC. Saliento, por 

oportuno, que, nas ações de inventário deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira 

do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

Outrossim, nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha da de 

cujus Suely Reimão de Arruda, como inventariante, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da 

apresentação das primeiras declarações a inventariante deverá carrear 

aos autos os documentos atualizados dos bens que serão inventariados. 

No prazo supramencionado, deverá ser colacionada no feito a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das primeiras 

declarações, citem-se os demais interessados e intime-se a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001888-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSUE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINA IRACY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1001888-80.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a parte autora postula a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ele 

firmada, bem assim qualquer documento que demonstre que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 
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situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, cuida-se de Ação 

de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência 

ajuizada por Gonçalo Josue do Nascimento em face de Pedrina Iracy da 

Silva, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que o requerente 

convive em união estável com a curatelanda, e, que esta, em decorrência 

de ter sofrido parada cardiorrespiratória prolongada, seu quadro evoluiu 

para sequelas neurológicas irreversíveis, permanecendo acamada, o que 

a torna incapaz de praticar mesmo os atos mais simples da vida. Em 

decorrência, o requerente postula a concessão de tutela provisória para 

que seja nomeado como curador provisório da requerida. Vindica, ainda, a 

concessão da assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva 

da demandada. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, necessário salientar 

que o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao 

magistrado a nomeação de curador provisório ao interditando, quando 

houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua 

vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do laudo médico 

acostado no ID. 28100438, que a interditanda encontra-se acamada, não 

se expressando verbalmente, devido a sequelas neurológicas após 

paradas cardiorrespiratórias prolongadas, necessitando de cuidados 

integrais de terceiros, deixando entrever que não possui autonomia para 

praticar os atos corriqueiros da vida civil, evidenciando, assim, a 

probabilidade do direito. De outro vértice, também constato a presença do 

fundado receio de dano, diante do quadro de saúde da interditanda, uma 

vez que esta, a princípio, não possui o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil, deixando entrever que a demora poderá 

ocasionar prejuízos em relação a sua própria pessoa e a gestão de seus 

bens. Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do 

deferimento da tutela de urgência vindicada, a qual poderá ser revogada a 

qualquer momento. No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação 

de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses 

do incapaz, sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela 

provisória postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte 

ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, 

visa proteger a pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de 

certa circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 1ª. p. 1.421). Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela, por conseguinte, 

NOMEIO o Sr. Gonçalo Josue do Nascimento, como curador provisório da 

requerida Pedrina Iracy da Silva, a fim de que possa assisti-la nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em 

decorrência, determino que seja lavrado o termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, ao curador ora nomeado, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens da curatelada, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambos, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando o curador provisório obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes a interditanda, e ainda, a proibição do curador de 

fazer empréstimo bancário/financiamento em nome da interditanda, salvo, 

em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, deixo de 

designar audiência de entrevista em decorrência da impossibilidade de 

comparecimento da interditanda ao ato, tendo em vista que, conforme 

atestado médico de ID. 28100438, a mesma encontra-se acamada. 

Todavia, tendo em vista que não há prognóstico de melhora do quadro 

clínico da requerida, e com o fito de otimizar o andamento processual e 

sem prejuízo de, posteriormente, ser designada audiência de entrevista, 

determino que se proceda com a citação da interditanda, cientificando-a 

que poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

intimação, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

artigo 245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos 

termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso a Interditanda ou qualquer das 

pessoas nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no 

processo, nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. De outro viés, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo, restando inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a 

realização de convênio a fim de atender os beneficiários da justiça 

gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional e evitar a paralisação do processo até que a situação seja 

solucionada, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo 

psicossocial do caso, a fim de verificar a atual situação da interditada e a 

possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Por fim, 

condiciono a expedição do termo de curatela provisória ao aporte aos 

autos da certidão de nascimento da requerida, devendo o causídico da 

parte autora providenciar a sua juntada ao feito. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001924-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS GOMES BARBOSA SELLA OAB - 054.770.511-59 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA OAB - 054.770.331-77 

(REPRESENTANTE)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUDINEI SELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1001924-25.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de 

pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do 

CPC. Desta feita, intime-se a parte executada, por meio de carta precatória 

para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de 

15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do débito, acrescido de custas e, também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso de pagamento parcial, a 
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multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 

523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por analogia, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). Deverá constar, no mandado, 

que a executada poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito 

em conta de titularidade dos exequentes, a qual deverá ser informada, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Apresentada a peça 

de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo para a sua 

interposição, certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001714-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MIRANDA ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

EMILIO MIRANDA ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1001714-71.2020 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial 

apresentado por Emilio Miranda Almeida Santos e Janaina Miranda Almeida 

Santos, ambos qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito 

atinente ao PIS e FGTS junto à Caixa Econômica Federal, não recebidos em 

vida pela de cujus Eulina Souza Miranda. Ao final, postula a remessa de 

ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de obter o 

saldo existente em favor da extinta, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que os interessados pretendem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. 

Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição de Alvará, que 

tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia 

a ser recebida pela requerente, e não a capacidade dos próprios 

interessados, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, postergo 

a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento posterior. 

Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre 

o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos à 

extinta e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus Eulina Souza 

Miranda. Por conseguinte, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, acerca de eventuais créditos depositados em 

favor da extinta, a título de PIS e FGTS. Consigne, no alusivo ofício que, 

sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. Com a resposta dos ofícios nos 

autos, intimem-se os interessados para manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028175-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. D. C. (EXEQUENTE)

A. C. V. B. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BARROS DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1028175-51.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada por Andreza Cristini Vitoria 

Braatz Barros e Enzo Augusto Braatz de Castro representados por sua 

genitora, Daniela Maria Braatz Primo em face de Anderson Barros de 

Castro, todos qualificados nos autos. Ressai dos autos, no ID 26780519, 

que a parte exequente informou a quitação do débito exequendo, bem 

assim pugnou pela extinção do feito com resolução de mérito. Concitado a 

manifestar-se o parquet anuiu com a extinção da execução nos termos do 

art. 924, inciso II, do NCPC. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 15297610, todavia, 

suspensa a exigibilidade, que ora concedo. Por conseguinte, no tocante a 

prisão civil por alimentos, importante tecer relevantes considerações, uma 

vez que se refere a uma modalidade de constrição a qual não possui o 

caráter punitivo, não constituindo pena, mas meio de coerção destinado a 

forçar o devedor a cumprir a obrigação alimentar. Por essa razão é que 

deve ser imediatamente revogada se o débito for adimplido. Desta feita, em 

conformidade com a legislação pertinente e, diante da manifestação de ID. 

26780519, REVOGO a prisão civil decretada nos presentes autos em 

desfavor de Anderson Barros de Castro. Proceda-se com o recolhimento 

e demais providências relativas ao mandado de prisão expedido. 

Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao 

crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do rol de 

devedores. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1059474-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO a concessão da tutela de urgência em caráter cautelar 

antecedente para acolher a Apólice de seguro nº 020775-0493454 como 

caução do Aviso de Cobrança Fazendário nº 173751/76/68/2010 

(Processo Administrativo nº 5007705/2013), e, por consequência de 

causa e efeito, determino que o requerido não impeça e/ou dificulte a 

emissão de Certidão Negativa de Débito ou, alternativamente, Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 306/CPC), 

consignado às advertências legais. Observo que o pedido principal deve 

ser formulado pela autora no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos, 

nos termos art. 308/CPC. Cumpra-se por Oficial de Justiça Plantonista. 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006369-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANI MACHADO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060388-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTANA DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

(IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Nestas condições, de passagem pelos 

fatos, por prudência e cautela, determino ao impetrante, no prazo de até 

15 (quinze) dias, querendo, promover a adequação da inicial, pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059036-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PADUA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Posto isso, com sustentáculo no poder 

geral da cautela, postergo a apreciação do pedido de tutela de urgência 

para após a defesa das requeridas e do Ministério Público Estadual, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal 

(art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), 

consignado às advertências legais. Contestada a ação, intime-se o 

requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059209-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:"Posto isso, com sustentáculo no poder 

geral da cautela, postergo a apreciação do pedido de tutela de urgência 

para após a defesa das requeridas e do Ministério Público Estadual, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal 

(art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), 

consignado às advertências legais. Contestada a ação, intime-se o 

requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1059209-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante a realidade dos autos, por traduzir a 

soberana manifestação de vontade da parte e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço 

com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. 

Determino o cancelamento da distribuição na forma do artigo 290/CPC, sem 

custas e honorários. Às providências. PRIC. Cuiabá, 18 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1055204-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROSSATO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desse modo, DETERMINO à impetrada 

cumprir a decisão proferida (acima identificada), no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob as penas da lei, visto que a demora no 

cumprimento da decisão judicial impacta no exercício da atividade 

econômica do impetrante. Ante a proximidade do recesso forense, 

intime-se por Oficial Plantonista. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000660-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Portanto, antes de qualquer deliberação, 

determino a intimação da requerente para, querendo, em até 15 (quinze) 

dias, promover a adequação processual, pena de cancelamento da 

distribuição com base no artigo 290 do CPC. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047749-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059692-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN RADLOFF OAB - SC13617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. AÇÃO DECLARATÓRIA movida por 

DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. Atribuiu à causa o valor de R$ 18.666,00 É a síntese. A 

importância atribuída à causa é critério determinante para fixação da 

competência estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). A 

Resolução n° 004/2014/TP do TJMT, dispõe que: Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente 

relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, 

de dar e de não fazer. X – indenizatórias. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009. A competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá 

em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja 

por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º 

da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059692-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN RADLOFF OAB - SC13617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. AÇÃO DECLARATÓRIA movida por 

DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. Atribuiu à causa o valor de R$ 18.666,00 É a síntese. A 

importância atribuída à causa é critério determinante para fixação da 

competência estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). A 

Resolução n° 004/2014/TP do TJMT, dispõe que: Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente 

relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, 

de dar e de não fazer. X – indenizatórias. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009. A competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá 

em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja 

por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º 

da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059633-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENES DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. AÇÃO DE COBRANÇA movida por 

SILBENES DE SOUZA NUNES contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ com objetivo 

de condenar o requerido ao pagamento de diferenças de verbas salariais. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 18.584,01. É a síntese. A importância 

atribuída à causa é critério determinante para fixação da competência 

estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). A Resolução 

n° 004/2014/TP do TJMT, dispõe que: Art. 1º. As causas referentes à Lei 

Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente relativas 

a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e 

de não fazer. X – indenizatórias. No mesmo sentido, Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato cumprimento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016: 

Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009. A competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060410-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MARTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ao aferir a data da distribuição desta ação, 

o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as regras previstas no § 

1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, constata-se efetivamente a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nestas condições, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

processar e julgar a matéria posta, e determino a remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059310-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 

334, § 4º, II e 139, VI/CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela 

natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável 
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ante a indisponibilidade dos bens públicos. Superada a fase precedente, 

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º 

c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer 

contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às 

advertências legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. A seguir, 

ouça-se o MPE. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059522-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA HELENA SANTOS MUNIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Em vista do exposto, determino a intimação 

das partes para, querendo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

re/ratificarem os atos já produzidos, pena de anuência e concordância 

tácita. Com ou sem manifestação, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042637-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME 

(REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Para definir a alocação da área em disputa 

seria seguramente resolvido em uma demarcatória. Nestas condições, 

ausente os pressupostos previstos no art. 300/CPC, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência (id 24325960 - petição inicial - item “a”). Deixo 

de deliberar sobre o prosseguimento ao andamento processual em 

obediência aos estritos termos da decisão proferida no Incidente de 

Conflito Negativo de Competência nº 1018604-48.2019.8.11.0000 (id 

27472314) que designou “... o Juízo suscitado para resolver, em caráter 

provisório, as medidas urgentes”. Intimem-se. A seguir, aguarde-se o 

julgamento definitivo do e. TJMT sobre o referido Conflito Negativo de 

Competência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504011-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAS DE MATO GROSSO - SUPERINTENTENDE DE ORÇAMENTO 

CONVÊNIO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO 

SISTÊMICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

presente mandamus, para ratificar a decisão liminar ID 388200, e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008901-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006887-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERTULIANO OJEDA TORRILHAS OAB - MT16752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019811-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002713-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GONCALVES HENSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029702-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LOUZICH HUGUENEY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006397-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIBELA MARIA SALLES DE MESQUITA ANTELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504706-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006790-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CLOVIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036350-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CASTRO RANGEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012592-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FRANCA (IMPETRANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 290 de 3769



Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004466-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARNEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017214-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018187-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA GOUVEIA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SUL DA SUPERINTENDENCIA DE 

EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013053-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO OAB - SP60159 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO FRANCO OAB - SP92208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

da data da audiência designada para o dia 04/02/2020, às 15:00h, 

conforme teor da decisão proferida nos autos da Carta Precatória nº 

004343-44.2019.8.12.0008, ID. 26544667, juntada aos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018602-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILINO MARCELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DOS SANTOS (REU)

FATIMA JESUS MENDES DA SILVA (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para tomar ciência da devolução da carta precatória ID 28081604, 

expedida com o fim de citar a requerida Edna Aparecida dos Santos, à 

resultou negativa. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031959-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LIMA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060535-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DELMANTO BOUCHABKI OAB - SP146774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (REU)

estado de mato grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

ajuizada por ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA contra o ESTADO DO 

MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA/MT envolvendo multa ambiental. A Resolução n° 03/2016/TP, que 

dispõe sobre alteração da competência da Vara Especializada do Meio 

Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, prevê no seu artigo 

2º: Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e 

julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, 

natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais 

advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de 

Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações 

penais que tratem de crimes ambientais. Grifei Desta forma, com base nos 

arts. 2º e 4º da Resolução n° 03/2016/TP, RECONHEÇO a incompetência 

do Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara 

Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060319-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZETE ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por DENIZETE ANTUNES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO em busca de recebimento de verbas trabalhista. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 52.123,33. A importância atribuída à causa é critério 

determinante para fixação da competência estadual jurisdicional (art. 2º e 

§ 4º da Lei n° 12.153/2009). O presente caso se amolda ao disposto no § 

1º, inciso IX, do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP e ao teor do Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ que determinou o imediato cumprimento do 

IRDR nº 85.560/2016: “... remessa das ações que não ultrapassem o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade 

da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados 

da Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c art. 24 da Lei n° 12.153/2009. Ao aferir o valor atribuído à 

causa, qualidade das partes e as regras previstas no § 1º do art. 2º da 

Lei nº 12.153/2009, constata-se efetivamente a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nestas condições, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

matéria posta, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz 

de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033056-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO CECILIO PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

contra a decisão que determinou a intimação do Gerente Executivo do 

INSS para comprovar a quitação dos honorários periciais, bem como a 

implantação do benefício concedido na sentença (ID 25323867). Conheço 

os embargos, pois, tempestivos (ID 25445930). Com base nas disposições 

do art. 1023, § 2º do CPC, intime-se o embargado para, querendo, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre os Declaratórios, pena de 

anuência e concordância tácita. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045665-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE PAIVA ABREU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que deferiu o 

pedido de tutela vindicado na inicial e determinou a abstenção da cobrança 

de ICMS relativas às operações de mero deslocamento de gado (ID 

26501191). Conheço os embargos, pois, tempestivos (ID 27860459). Com 

base nas disposições do art. 1023, § 2º do CPC, intime-se o embargado 

para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre os 

Declaratórios, pena de anuência e concordância tácita. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060058-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLY DE LIMA DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Na peça inicial, a impetrante informou que 

buscou licenciar o veículo perante o DETRAN/MT, no entanto, foi compelida 

ao pagamento prévio de multas decorrente de infração de trânsito. Após a 

análise do contexto processual, dos documentos apresentados e das 

informações públicas constantes no sítio eletrônico do DETRAN/MT, 

verifica-se que a proprietária do veículo, objeto dos autos de infrações 

que ora se discute é de GUERLIANE MAGDA ARAÚJO, com transferência 

de propriedade em 09.11.2017, e não a impetrante, que não demonstrou 

qualquer relação legal com o bem. Evidentemente que não poderia propor 

a ação mandamental visando o licenciamento do veículo, independente do 

pagamento de multa que foi imposta a outrem, sob alegação de ausência 

de notificação, que é remetida ao proprietário do veículo ou ao infrator, 

condição não comprovada. Posto isso, está prejudicada a análise do 

pedido, pois a impetrante é parte ilegítima para figurar no polo ativo do 

presente mandamus. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO 

- RECURSOS PROVIDOS. "O mandado de segurança se presta à proteção 

de direito subjetivo pertencente a quem o invoca, e não a ou trem, sendo 

de rigor o reconhecimento da ilegitimidade do impetrante para pleitear o 

licenciamento de veículo do qual não comprovou ser o proprietário. (TJ-SP 

- Apelação Com Revisão CR 5980035000, Rel. Thales do Amaral, J. 

04/9/2008, 4ª Câmara de Direito Público). Ante o exposto, com base no art. 

10 da Lei 12.016/09, reconheço a ilegitimidade da impetrante para figurar 

no polo ativo da demanda, e, por consequência natural de causa e efeito, 

INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTA a ação mandamental sem resolução 

de mérito. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas de estilo. P.R.I.C. Às providências. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito PR/CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059687-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES DA SILVA REIS (AUTOR(A))

EUCLIDES LUIZ TOREZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por EUCLIDES LUIZ 

TOREZAN contra o ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de 

concessão da justiça gratuita. Para a concessão da assistência judiciaria 

gratuita a parte, não deverá apenas declarar hipossuficiência, mas 

comprovar, indubitavelmente, a sua incapacidade financeira, ainda que 

momentânea, na forma do artigo 98, caput/CPC e artigo 5º, LXXIV/CF. No 

caso, o rendimento do requerente não autoriza a concessão dos 

benefícios, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Portanto, antes de qualquer 

deliberação, determino a intimação da requerente para, querendo, em até 

15 (quinze) dias, promover o recolhimentos das custas processuais, pena 

de cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC. Com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059690-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HONORATO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA ajuizada por 

ANTONIO HONORATO CARNEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00. Encartou 

documentos com a exordial. Flui dos autos que o requerente é segurado 

da Previdência Social, recebe o benefício de auxílio-doença por acidente 

de trabalho (91) e é acometido por múltiplas doenças graves (CID F43.1), o 

que o torna inapto às atividades laborativas. Informou que já foi submetido 

a vários tratamentos de saúde na tentativa de eliminar. Todavia, 

recentemente a situação agravou drasticamente. Nesse sentido, recorre 

ao Judiciário para alcançar a conversão do auxílio-doença por acidente de 

trabalho (91), em aposentadoria por invalidez (92), tendo em vista que a 

moléstia o torna incapaz permanentemente. Entretanto, verifica-se a 

insuficiência de documentos capazes de elucidar se, realmente, a 

incapacidade do autor originou-se de acidente de trabalho, pois, consta 

dos autos um único “laudo médico” atestando o diagnóstico de “transtorno 

do estresse pós-traumático CID F43.1” (ID 27391157). Consigno que a 

ausência de nexo causal entre as patologias supostamente incapacitantes 

com a atividade laborativa exercida pelo requerente, afasta, por 

consequência, a competência jurisdicional da Justiça Comum Estadual 

(Súmula 235/STF). Nestas condições, determino a intimação do autor, 

para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprovar o nexo 

causal da alegada incapacidade laborativa com o exercício da atividade 

desempenhada (acidente de trabalho e/ou doenças ocupacionais), pena 

de anuência e concordância tácita. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e volva-me conclusos. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito PR/CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059930-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Decido. O requerente declarou 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais e juntou 

documentos. O requerente declarou impossibilidade de pagamento das 

custas e despesas processuais e juntou documentos. O direito ao 

benefício da gratuidade da justiça não exige que a parte se encontre em 

estado de penúria ou miserabilidade, mais sim, que o pagamento das 

custas e despesas, neste momento processual, acarrete prejuízos o seu 

próprio sustento ou da família. Ante o exposto aliado aos documentos 

apresentados, DEFIRO o pedido e concedo os benefícios na justiça 

gratuita ao requerente na forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c 

artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. O STF determinou no julgamento 

do RE 631.240/MG (Tema 350), com repercussão geral reconhecida, a 

exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à justiça para a concessão de benefício previdenciário. Não há 

prova pré-constituída relacionada ao pedido de implantação e/ou 

prorrogação do benefício e/ou pedido de conversão em auxílio acidente, 

ou, ainda, eventuais recursos administrativos para revisão da alegada 

(in)capacidade/redução laborativa, para que se possa aferir a suposta 

omissão do INSS em deixar de promover a conversão automática do 
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benefício em auxílio acidente. O interesse de agir, de acordo com 

entendimento uníssono do STF, é um dos requisitos para proposição de 

ação judicial, caracterizado com a negativa, total ou parcial, do pleito 

administrativo protocolado pelo requerido, bem como, quando aferida 

inércia da autarquia dentro do prazo legal. Desta forma, com sustentáculo 

no poder geral da cautela, com base no RE 631.240/MG e artigo 321/CPC, 

determino a intimação do requerente para, querendo, no prazo de até 15 

(quinze) dias, promover a emenda da inicial com cópia do requerimento 

administrativo de prorrogação e/ou solicitação de reanálise de Concessão 

do Benefício Previdenciário vindicado junto ao INSS, pena de indeferimento 

(parágrafo único, 321/CPC). Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059811-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por WILLIAN 

GOMES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Pretende a 

concessão da assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 70.000,00. Com a petição inicial vieram os documentos. Registra-se, 

por oportuno, que para a concessão da assistência judiciaria gratuita a 

parte, não deverá apenas declarar hipossuficiência, mas comprovar, 

indubitavelmente, a sua incapacidade financeira, ainda que momentânea, 

na forma do artigo 98, caput/CPC e artigo 5º, LXXIV/CF. O pedido, 

portanto, deve ser embasado com as provas e não meras alegações, 

visto que a declaração possui presunção relativa de veracidade. Ademais, 

constata-se que o instrumento procuratório está apócrifo, eis que 

desprovido de assinatura manuscrita do autor (ID 27414688). Netas 

condições, por prudência e cautela, determino a intimação do requerente 

para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) comprovar a alegada 

hipossuficiência financeira (arts. 98, caput do CPC e 5º, LXXIV/CF) e/ou 

promover o recolhimento das custas, bem como providenciar juntada de 

procuração devidamente assinada (art. 105/CPC), pena de indeferimento. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito PR/CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060126-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA SANITA (AUTOR(A))

HELENA DE MORAES NUNES (AUTOR(A))

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C AÇÃO CONDENATÓRIA movida por ELIANE SILVA 

SANITA, FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA e HELENA DE MORAES NUNES 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de concessão da justiça 

gratuita. Para a concessão da assistência judiciaria gratuita a parte, não 

deverá apenas declarar hipossuficiência, mas comprovar, 

indubitavelmente, a sua incapacidade financeira, ainda que momentânea, 

na forma do artigo 98, caput/CPC e artigo 5º, LXXIV/CF. No caso, o 

rendimento das requerentes não autoriza a concessão dos benefícios, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido. Portanto, antes de qualquer 

deliberação, determino a intimação da requerente para, querendo, em até 

15 (quinze) dias, promover o recolhimentos das custas processuais, pena 

de cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC. Com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1051573 Nr: 47202-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MENA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 PROCESSO: 47202-42.2015.811.0041 (cód. 1051573)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: EMILIA MENA DE CASTRO

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 310). O executado afirmou que não há nada a ser pago, eis que 

a autora manteve vínculo funcional somente temporário e invocou a teoria 

da “liquidação zero” (f. 331/332). Juntou a cópia (f. 333).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Sem prejuízo das cópias juntadas pela exequente (f. 311/330), faculto 

para ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 868179 Nr: 8089-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BEIRAL DORNELES, ENAIR REGINA MARTINS, 

IRAILDO ALVES DE MIRANDA, IVONE JACINTO DOS REIS, IZIDORIA 

ALVES MARTINS, JACQUELINE DE LIMA CAMARGO, JOSE MARTINS, 

KATIA BATISTA DE OLIVEIRA, LUCIENE PEREIRA DA SILVA, MARILZA 

CATARINA DE CAMPOS MARTINS, NILZA ROSA GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 PROCESSO: 8089-18.2014.811.0041 (cód. 868179)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: DENISE BEIRAL DORNELES e outros

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Decisão (f. 219) determinou perícia técnica contábil e nomeou perito para 

aferição de eventual perda salarial decorrentes da URV.

 O expert nomeado apresentou valor inerentes aos honorários periciais e 

solicitou documentos complementares (f. 233/234).

 Ao exame dos autos, constata-se tratar de ação coletiva referente 11 

(onze) exequentes (f. 05/06). Nestas condições, retifico em parte a 

decisão (f. 219) e com respaldo na Resolução nº 232/2016/CNJ, fixo os 

honorários periciais em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por exequente.

Expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de R$ 2.420,00 

(dois mil, quatrocentos e vinte reais) referentes honorários periciais, para 

o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita ao sequestro de valores Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Intime-se o executado (Estado/MT) para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

sob as penas da lei, juntar aos presentes autos os documentos 

complementares para perícia contábil, conforme relacionados (f. 234).

Cumpridas as determinações, intime-se o perito nomeado para 

prosseguimento do trabalho pericial.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 882808 Nr: 18415-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA- 

PROC MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 PROCESSO: 18415-37.2014.811.0041 (cód. 882808)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.
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Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f.134). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois em 

decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 135/146). Juntou cópia de 

fichas financeiras e demais documentos (f. 147/234).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto a ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 913877 Nr: 39397-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIZIA GOMES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 PROCESSO: 39397-72.2014.811.0041 (cód. 913877)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ALDENIZIA GOMES DE RESENDE

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 267). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 269/276). Juntou as cópias (f. 277/355).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

Apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo de até 15 (quinze) dias (art.465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 895571 Nr: 26786-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SABINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 PROCESSO: 26786-87.2014.811.0041 (cód. 895571)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ADRIANO SABINO GOMES

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 113). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 114/122). Juntou as cópias (f. 123/194).

É a síntese.
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Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo de até 15 (quinze) dias (art.465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 405542 Nr: 37777-98.2009.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: EDITE FERREIRA DE SANTANA, EDITE LEITE RIBEIRO, 

EDITH ALVES GONZAGA, EDITH DE JESUS JASSNIKER, EDITH 

THEREZINHA GIOVANELLA, EDIVAN MATOS DE AZEVEDO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - 

SINTEP/MT, EDLEUZA DE SIQUEIRA DINIZ, EDNA AUGUSTA DA SILVA, 

EDNA BENEDITA PONCE, EDNA BRITO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 PROCESSO: 37777-98.2019.811.0041 (cód. 405542)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: EDITE FERREIRA DE SANTANA e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 313). Petição dos exequentes (f. 314/319), enquanto para o 

executado, decorreu o prazo sem manifestação (f.319-v)

 É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto para ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). 

Ao Estado/executado determino ainda, no mesmo prazo, juntar as fichas 

financeiras dos exequentes.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 900192 Nr: 29980-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDALA COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-INDEA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 29980-95.2014.811.0041 - Código 900192

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: RÂNDALA COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

EXECUTADO: PRESIDENTE DO INDEA/MT

Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença (f. 110).

Sentença (f. 85/88) julgou procedente o pedido posto na inicial e concedeu 

a segurança para determinar ao executado proceder a posse da 

exequente no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuário e Florestal 

II, concurso Edital nº 005/2009 - SAD/MT. Ratificada consoante r. Acórdão 

(f. 101/105). Trânsito em julgado certificado (f. 108).

Petição (f. 110) a exequente postulou o cumprimento da ordem 

mandamental.

Nestas condições, determino a intimação do executado, para, no prazo de 
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até 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, cumprir a sentença (f. 85/88) 

transitada em julgado (f. 108) e dar posse à exequente RÂNDALA 

COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, CPF: 729.960.721-20, ao cargo de 

Agente Fiscal de Defesa Agropecuário e Florestal II, sob as penas da lei.

Expeça-se o necessário.

 Às urgentes providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 718954 Nr: 14699-07.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 PROCESSO: 14699-07.2011.811.0041 - código 718954

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

 IMPETRANTE: JONAS LINO DE OLIVEIRA

 IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 RELATOS

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

JONAS LINO DE OLIVEIRA contra ato tido coator praticado pela ESTADO 

DE MATO GROSSO, consistente na sua “NÃO-RECOMENDAÇÃO” na sua 

investigação social e eliminação na 5ª fase do Concurso Público Edital nº 

003/2009/SAD/MT de 27/07/2009, sendo que foi classificado em todas as 

fases do certame, em que concorreu a vaga de Agente do Sistema 

Prisional do Estado de Mato Grosso.

 Ao final, postula a concessão da segurança a fim de que seja confirmada 

a antecipação de tutela, a fim de considerar o requerente “recomendado”, 

ao argumento de ser inconstitucional a motivação da sua 

não-recomendação.

Destaco que o “mandamus” foi endereçado ao Secretário de Segurança 

Pública e a Diretora Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, todavia, em decisão do TJ/MT foi afastado do polo passivo o 

senhor Secretário de Estado da Segurança Pública e, assim, declinada a 

competência para processar e julgar o mandado em primeiro grau.

 Alega o Impetrante que é candidato ao cargo de agente prisional, do edital 

nº 03/2009, de 27/07/2009, inscrição nº 495683, sendo que foi 

classificado em todas as fases do certame, estando hoje na 5ª fase - 

Investigação Documental.

 O Impetrante foi impedido de prosseguir no certame, referente a 5ª fase 

do certame - Investigação Social, sendo que esta é eliminatória.

 Ocorre que a justificativa para a não recomendação deveu-se por 

omissão da informação de possuir processo criminal, autos nº 22/2008 e 

não ter levado tal fato ao conhecimento da banca examinadora quando do 

preenchimento do formulário de questões da investigação social.

 Pondera que quando tomou conhecimento do resultado negativo da sua 

investigação social em 15/03/2011 ingressou com recurso administrativo 

junto ao Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos, recebendo 

em resposta que o cargo exige ilibada conduta.

 Na data de 22/03/2011, muito embora o indeferimento do recurso 

administrativo apresentado, esclarece que o direito do Impetrante de em 

continuar a participar do certame foi sustado naquela decisão.

 Assim, ajuizou a presente ação.

Com a inicial vieram os documentos de f. 28-102.

A liminar foi deferida e concedeu a antecipação de tutela para o fim de 

determinar a suspensão dos efeitos da decisão que considerou o 

Impetrante “não-recomendado” na investigação social, possibilitando, 

participar das demais fase até decisão final.

 O Impetrado prestou informações às f. 104-115, pugnou pelo 

indeferimento da pretensão.

 Impugnação do Impetrante (fls. 123-126).

Parecer no Ministério Público Estadual às f. 142-145, manifestou pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público.

É o relatório.

FUNDAMENTO

 Conforme grafado no relatório, pretende o Impetrante ver afastado o 

reconhecimento da declaração de “não-recomendado”, por motivo de ter 

omitido da banca examinadora que responde ação criminal autos nº 

22/2008 quando do preenchimento do formulário de questões de 

investigação social.

 Esse é o fato motivador da “não recomendação” do candidato ao cargo 

de agente prisional.

No caso dos autos entendo que impera a seu favor o princípio da 

presunção de inocência, pois esse fato não tem o condão de afetar os 

requisitos de procedimento irrepreensível e idoneidade moral “ad 

perpetuo”.

 O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL 

ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em 

observância ao princípio da presunção de inocência? art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal? Não se admite, na fase de investigação social de 

concurso público, a exclusão de candidato em virtude da simples 

existência de inquérito policial arquivado por sentença transitada em 

julgado em 1993. Tal fato não tem o condão de afetar os requisitos de 

procedimento irrepreensível e idoneidade moral. Precedentes do STJ. 2. 

Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 780.032/DF, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, 5ª TURMA, julgado em 26/6/ 2007, DJ 

06/8/2007, p. 640)

Verifico que o edital possui todos os requisitos elencados pelo STJ para 

que seja legítima a avaliação dos candidatos no que concerne com a 

investigação social primando pela idoneidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE 

MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. 

CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 

ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015.

II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, 

encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração 

de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso 

público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase 

de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da 

inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, 

n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser 

analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na 

Constituição da República.

IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como 

réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de 

homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que 

devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição 

constitucional.

V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, 

candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda 

mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a 

qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à 

apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade 

moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da 

Administração Pública. Precedentes.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a 

decisão recorrida.
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VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, 

do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do 

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da 

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua 

aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. 

(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL 

ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em 

observância ao princípio da presunção de inocência? art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal? Não se admite, na fase de investigação social de 

concurso público, a exclusão de candidato em virtude da simples 

existência de inquérito policial arquivado por sentença transitada em 

julgado em 1993. Tal fato não tem o condão de afetar os requisitos de 

procedimento irrepreensível e idoneidade moral. Precedentes do STJ. 2. 

Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 780.032/DF, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, 5ª TURMA, julgado em 26/6/2007, DJ 

06/8/2007, p. 640).

Analisando o documento fls. 56, verifico que o resultado da avaliação da 

conduta indicou o parecer final como “não recomendado”, e especificou 

os motivos da não recomendação da seguinte forma: “Jonas Lino de 

Oliveira, cargo agente penitenciário. Devido possuir processo criminal 

tendo também prestado falsa declaração no questionário de informações 

pessoais, conforme se vê no item 39, procurando induzir a erro a 

investigação social, contrariando o termo de compromisso no próprio 

caderno”.

Foi específico e objetivo em indicar que a única mácula existente, é que 

responde processo crime contra o sistema financeiro nacional.

 O mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz e traz 

consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no 

momento da impetração, os fatos que alega.

Diante das evidências e segundo entendimento da melhor jurisprudência, 

tenho que restou demonstrada a idoneidade do candidato, com violação 

aos direitos do Impetrante uma vez que a avaliação adotou critérios 

baseado em fato que não conspurca a imagem do candidato, para 

divulgação do resultado, segundo previsão em lei e no edital para a 

aplicação da mesma, de modo que a concessão da segurança é ato que 

se impõe.

O fato utilizado para fundamentar a decisão (fls. 56) não é suficiente para 

declarar a inidoneidade do candidato.

DECIDO

Com estas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

DECLARAR Jonas Lino de Oliveira “RECOMENDADO” para o cargo de 

agente prisional, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Confirmo a liminar que concedeu a antecipação de tutela.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09, bem como fundada em Acórdãos do STJ.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 839176 Nr: 43706-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ARAUJO, MARIA DOMINGAS DA 

SILVA, MARIA AMELIA NEVES ALVES, MARIA DE LOURDES SILVA 

BONANI, MARIA CASSIANA DA SILVA, MARIA INES FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA, MARIA LUIRDE PIMENTEL, MARILENE PEDROSO CORNELIO DA 

SILVA, MARIA NAZARETH DIVINA ZARK PIVATTO, MARIA DE FÁTIMA 

CUCO BERTUCINI, MARCIA REGINA GARCIA PEDREIRO, MARIA DE 

LOURDES MESSI, MARIA DA GLORIA MOREIRA, MARIA LOURDES DA 

COSTA, MARIA CONCEIÇAO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 43706-73.2013.8.11.0041 (cód. 839176)

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(Embargos de Declaração)

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES ARAÚJO E OUTROS

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 1000/1006).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 792920 Nr: 47004-10.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEY EUSTÁQUIO DUARTE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 PROCESSO: 47004-10.2012.811.0041 - cód. 792920

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: Eliney Eustáquio Duarte Barreto

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATOS

Trata-se de Ação de cobrança movida por ELINEY EUSTÁQUIO DUARTE 

BARRETO contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando pagamento de verbas 

trabalhistas decorrente de contrato temporário de trabalho.

A Requerente afirma que atuou no Centro de referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, firmou contrato de trabalho temporário com o 

Requerido, com jornada de 12X36 horas, para exercer a função 

plantonista, nos períodos de 17/09/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 

31/12/2008; 02/01/2009; de 02/02/2010 a 31/12/2010

Diz ter trabalhado mais de 03 anos e não recebeu verbas rescisórias, diz 

não possuir CTPS e que não gozou e nem recebeu férias e nem mesmo o 

13º salário e adicional noturno, pois trabalhava no horário noturno.

 Postula que o Requerido seja condenado ao pagamento das verbas 

rescisórias no valor de R$ 6.220,26, seja o requerido condenado ao 

pagamento do FGTS e recolher INSS e apresentar os holerites mensais.

Com a inicial vieram os documentos de f. 26-41. Citado, o Reclamado 

apresentou contestou (f. 47/63), e juntou os documentos de f. 64/79. 

Resposta à contestação às f. 85/101.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por ELINEY EUSTÁQUIO 

DUARTE BARRETO objetivando a condenação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

ao pagamento de suposto direito a verbas rescisórias decorrentes de 

contrato temporário mantido com a municipalidade.

 Da prescrição

O Município suscita a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal a qual 
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deve ser reconhecida.

Assim, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês.

 Feitas estas ponderações, aplica-se, então, o comando da súmula n. 85 

do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da súmula:

 STJ - Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

 No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

 “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que, no 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado 18/11/2014, DJE 

24/11/2014)

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 

20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e 

Municipal, seja qual for a natureza. (TJMT, Apelação/ Remessa necessária 

nº 168330/2015. Julgamento: 05.3.18. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos).

 Dessa forma, ainda que exista eventual direito da requerente estariam 

prescritos eventuais créditos anterior a 19/07/2007.

No mérito.

Pretende a requerente o recebimento de férias não gozadas acrescidas 

do terço constitucional, 13º salário do período, FGTS do período, bem 

como ainda seja condenando a recolher a contribuição ao INSS de todo o 

período. Pretende também o recebimento de horas extras e adicional 

noturno.

Observa-se que a Requerente laborou junto à Reclamada (Municipal de 

Cuiabá) por vários períodos, iniciando em 17/09/2007 e encerrando em 

31/12/2010.

 Como se vê, existiu continuidade entre as avenças, firmadas, ano após 

ano, contudo, não se pode olvidar que as contratações protraíram no 

tempo uma situação que deveria ser transitória, em afronta as regras da 

contratação temporária e do concurso público (art. 37, IX e II, da CF).

O ente Municipal não explicitou “situação de urgência” a justificar 

excepcional interesse público para a contratação transitória de 

plantonista, menos ainda justificativa para as sucessivas prorrogações 

contratuais. Também, não se descura que a atividade é típica de cargo 

cujo provimento exige aprovação em concurso, pois é função permanente 

e fundamental ao Estado, não podendo ser desenvolvida de forma 

episódica e, em termos práticos não o foi, porquanto a autora comprova a 

continuidade da relação laboral fincada em contratos temporários.

Dessa forma, não se cuida exatamente da contratação sem concurso 

público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos 

por prazo determinado, sem que efetivamente demonstrada situação ou 

necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de 

autorizar a sistemática ofensa ao art. 37, IX, da CF.

Tem-se que a contratação sem concurso público e a contratação sem 

demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse 

público, guardam relação entre si, eis que ambas encerram vícios que 

atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por 

igualmente violarem dispositivos constitucionais.

O requerido não nega o vínculo, ao contrário, defende cuidarem as 

avenças de vínculo de natureza jurídico-administrativa, com a aplicação 

das regras do regime estatutário próprio e, portanto, indevida a 

condenação do Estado ao pagamento dos valores do FGTS.

Por corolário lógico, diante do alegado e provado, a ausência de situação 

excepcional a amparar sequer a contratação primitiva, quanto mais 

sucessivas prorrogações, atrai irregularidade irreparável e consequente 

nulidade, conforme procedido.

Destarte, da declaração de nulidade dos contratos tem-se o 

reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos depósitos do 

FGTS, com fundamento no art. 19-A, da Lei 8.069/90 e Enunciado 

363/TST, que diz o seguinte:

 “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS”.

O Supremo Tribunal Federal dirimiu controvérsia reconhecendo 

constitucional a redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP 

Nº 2.164/41/2001:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (RE 596478, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão Min. 

Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012, DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Nessa linha, incide o verbete Sumular 466/STJ - verbis: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”.

 No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

 1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento 

de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente 

sem concurso público.

2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos 

no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, 

nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, 

notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado"(AI 

767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).

3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando 

para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na 

sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, 

Primeira Seção, DJe 3.8.2009).

4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 

2.164-41/2001). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1434719/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T, julgado 24/4/2014, DJe 

02/5/2014)”

Sobre o tema, O TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— NULIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — 

NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA 

CARTA DA REPÚBLICA — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. A 

mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista 

excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos 

direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à 

trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de 

depósito do FGTS. Recurso provido em parte.” (Ap 78203/2013, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015)

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA 

TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO 

DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO À 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA 
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NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE 

COMPROVADA. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 19-A DA LEI 8.069/90 

INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-41/2001. 

CONSTITUCIONALIDADE. RE 596478/RR. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO 

FGTS. ENUNCIADO 363/TST. SÚMULA 444/STJ. JUROS DE MORA. 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. IPCA. ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ. PELO 

PROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na 

sistemática violação à Constituição Federal, atinge o âmago da relação 

jurídico- administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e 

o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS 

(Enunciado 363/STJ e Súmula 466/STJ).

O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a 

redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 

2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”

Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, 

por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 

12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas 

condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza 

tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança 

e atualização monetária calculada pelo IPCA.” (Ap 9777/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/6/2015, Publicado DJE 23/6/2015).

Consoante a jurisprudência reconheço o direito da requerente de receber 

os valores correspondentes aos períodos de férias acrescidos de terço 

constitucional, 13º salário, e FGTS do período na proporção de 8% (oito 

por cento), sem direito a multa.

 No que se refere aos juros e correção monetária, cuida-se de matéria de 

ordem pública cognoscível de ofício, assim, tomando em conta a decisão 

cautelar na ADIn 4.357/DF, acompanho o C. Superior Tribunal de Justiça, 

cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da 

legislação federal.

Na apuração de valores será utilizado o IPCA-E, índice que melhor reflete a 

inflação no período e, a partir da citação, os juros de mora de 6% ao ano, 

sem capitalização.

 Não se reconhece devida horas extras, posto que a legislação a respeito 

reconhece a existência de compensação suficiente a jornada de 12X36 

horas, destinadas ao descanso, possibilitando maior tempo de lazer e 

descanso. Súmula 444 do TST. O mesmo entendimento se aplica ao 

adicional noturno, portanto, se reconhece indevido.

DECIDO

Posto isto, declaro a nulidade dos contratos, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos da Autora e condeno o Município de Cuiabá a pagar o 

valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS sobre a 

remuneração da autora, relativo ao período laborado, bem como as férias 

acrescidas do terço constitucional e 13º salário do período, cujos valores 

serão apurados em liquidação de sentença, acrescidos de atualização 

monetária pelos índices do IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano, sem 

capitalização, contados a partir da citação válida, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.

Condeno o Requerido ainda, a apresentar os holerites da requerente para 

fins dos cálculos, e a recolher o INSS

 Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais por ser 

isento, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e; quanto 

aos honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da 

sentença, na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC.

Desnecessário reexame necessário, pois o valor do direito controvertido 

não excede a quinhentos salários mínimos.

Transitado em julgado e observadas formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1274946 Nr: 29458-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA CLAUDIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA POLITEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OABMT11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 29458-63.2017.811.0041 (código 1274946)

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: MÁRCIA CRISTINA CLAUDIANO

IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA POLITEC

 Vistos.

 Em que pese a inexistência de dilgação probatória em ação mandamental, 

o comando judicial (f. 79) determinou a intimação pessoal da impetrante, 

tendo vista que, em pesquisa no site da POLITEC, constatou-se que a 

autora já se encontrava recomendada na fase de investigação social, por 

meio de liminar de outro mandado de segurança.

 Entretanto, inexitosa a intimação pessoal da impetrante, pois não 

localizado o endereço indicado nos autos, conforme teor da certidão do 

Oficial de Justiça (f. 83).

 Posto isso, intime-se o advogado constituído, via correspondência A.R. 

observado o endereço comercial indicado no instrumento procuratório (f. 

24), para, no prazo de até 05 (cinco) dias, prestar esclarecimento quanto 

aos fatos narrados (f. 79), pena de extinção do processo, consoante 

dispõe o art. 485, III, § 1º, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 240597 Nr: 9283-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRO PARK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FAHIMA NARÇAY - 

OAB:24115/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 PROCESSO: 9283-34.2006.811.0041 (cód. 240597)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: METRO PARK LTDA

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 786). Manifestações do executado (f. 787/788) e do exequente 

(f. 795).

É a síntese.

Decido.

A perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de 

prejuízos em razão da rescisão contratual, conforme r. Acórdão (f. 

767/774), transitado em julgado (f. 779).

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 
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de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 986221 Nr: 16785-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODA VERÃO CRISTO REI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, GERENTE DA 

CONTA CORRENTE FISCAL - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA: Nº 16785-09.2015.811.0041 - código: 986221

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: MODA VERÃO CRISTO REI LTDA

 IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT

 SENTENÇA

 Vistos,

 MODA VERÃO CRISTO REI LTDA, pessoa jurídica (f. 05), impetrou o 

presente remédio heróico contra ato do SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT, diante da negativa de quitação de débitos 

tributários mediante procedimento de compensação. Liminar deferida (f. 

28/29). Nas Informações (f. 38/45), a impetrada arguiu carência da ação e 

requereu a extinção do processo. Ministério Público declinou de suas 

atribuições, por entender não ser o caso de sua intervenção nesta ação 

mandamental (f. 76/77).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

do ato administrativo que negou a compensação de débitos tributários.

 Entretanto, a matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 

22/23) nos seguintes termos:

“...No caso que examino, os argumentos apresentados na petição inicial 

demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do alegado 

direito da Impetrante e a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

 A presença do fumus boni júris encontra-se estampada no fato de que o 

pedido para transmissão dos débitos fiscais à Procuradoria-Geral do 

Estado tem por finalidade o adimplemento de obrigação tributária mediante 

as benesses oferecidas pela Lei Estadual que instituiu benefícios a serem 

utilizados por contribuintes que possuem débitos com fato gerador 

ocorrido até 21.12.2009, conforme disposto no Caput do Artigo 1º da Lei 

nº 8.672/2007, introduzido pelo artigo 1º da Lei Estadual 9.549/2011, 

senão vejamos: Art. 1º Fia alterado o (...)

 Por sua vez, artigo 4º da Lei 9549/2001, revogou o artigo 6º, da lei 

9.353/2010, que estabelecia a data de 10.05.2010 para o exercício do 

benefício, não havendo mais óbice temporal ao seu requerimento.

 Presente ainda o periculum in mora, pois a permanência do débito junto a 

SEFAZ/MT, sem submeter à apreciação da Procuradoria-Geral do Estado 

para aferição da possibilidade de concessão dos aludidos benefícios 

fiscais, traduz em prejuízos financeiros a serem suportados pela empresa 

impetrante...”

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, para 

ratificar a decisão liminar (f. 28/29), e, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, CONCEDER A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 985038 Nr: 16358-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F A GOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, GERENTE DA CONTA CORRENTE DA 

SECRETARIA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 REFERÊNCIA: Nº 16358-12.2015.811.0041 - código: 985038
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ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: F A GOBATO

 IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT

 SENTENÇA

 Vistos,

 F A GOBATO, pessoa jurídica (f. 05), impetrou o presente remédio 

heróico contra ato do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SEFAZ-MT, diante da negativa de quitação de débitos tributários mediante 

procedimento de compensação. Liminar deferida (f. 22/23). Nas 

Informações (f. 50/54) o Impetrado pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Ministério Público declinou de suas atribuições na 

presente ação mandamental (f. 58).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

do ato administrativo que negou a quitação de débitos tributários na forma 

de compensação.

 A matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 22/23) nos 

seguintes termos:

“... No caso que examino, os argumentos apresentados na petição inicial 

demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do alegado 

direito da Impetrante e a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

 A presença do fumus boni júris encontra-se estampada no fato de que o 

pedido para transmissão dos débitos fiscais à Procuradoria-Geral do 

Estado tem por finalidade o adimplemento de obrigação tributária mediante 

as benesses oferecidas pela Lei Estadual que instituiu benefícios a serem 

utilizados por contribuintes que possuem débitos com fato gerador 

ocorrido até 21.12.2009, conforme disposto no Caput do Artigo 1º da Lei 

nº 8.672/2007, introduzido pelo artigo 1º da Lei Estadual 9.549/2011, 

senão vejamos: Art. 1º Fica alterado o (...)

 Por sua vez, artigo 4º da Lei 9549/2001, revogou o artigo6º, da lei 

9.353/2010, que estabelecia a data de 10.05.2010 para o exercício do 

benefício, não havendo mais óbice temporal ao seu requerimento.

 Presente ainda o periculum in mora, pois a permanência do débito junto a 

SEFAZ/MT, sem submeter à apreciação da Procuradoria-Geral do Estado 

para aferição da possibilidade de concessão dos aludidos benefícios 

fiscais, traduz em prejuízos financeiros a serem suportados pela empresa 

impetrante...”

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, para 

ratificar a decisão liminar (f. 22/23), e, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, CONCEDER A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1328426 Nr: 15263-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2F LOGISTICA E CONSULTORES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO POSTO 

FLÁVIO GOMES DA SEFAZ/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - 

OAB:9257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA: AUTOS Nº 15263-39.2018.811.0041 - código: 1328426

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: 2F LOGISTICA E CONSULTORES LTDA - ME

 IMPETRADO: GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO POSTO FLÁVIO GOMES

 SENTENÇA

 Vistos,

 2F LOGISTICA E CONSULTORES LTDA - ME, qualificada (f. 04), impetrou o 

presente remédio heróico contra ato do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

POSTO FLÁVIO GOMES DA SEFAZ/MT, que apreendeu mercadorias da 

Impetrante e manteve retido carga e transportador, por inconsistências 

com a nota fiscal. Lavrou o TAD n° 1136546-5. Liminar deferida (decisão f. 

36/37). Informações da autoridade coatora requereu a denegação da 

segurança (f. 42/47). Ministério Público opinou pela extinção do processo 

sem resolução de mérito, ou, de forma alternativa, denegação da 

segurança (f. 48/50).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

do procedimento administrativo que manteve retidos a mercadoria e 

transportador.

 Entretanto, a matéria já foi exaustivamente apreciada por ocasião da 

decisão liminar (f. 36/37) nos seguintes termos:

“... Inicialmente, ressalto, que não é de competência deste magistrado a 

análise do pleito relacionado à liberação do motorista do caminhão, eis que 

a ação constitucional mandado de segurança (remédio constitucional) não 
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é meio pertinente para combater ilegalidade na privação de liberdade da 

pessoa.

 Na realidade, a Constituição, no artigo 5º, inciso LXIX, disciplina que 

‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’.

 Nesse contexto, e embora jamais deixando de reconhecer que 

ilegalidades devem ser rechaçadas pelo poder judiciário, advirto ao 

impetrante que procure o remédio constitucional adequado para liberação 

do motorista.

Estabelecidas tais premissas, passo a análise, da matéria afeta a minha 

competência, qual seja, apreensão da mercadoria.

A lei do Mandado de Segurança exige o preenchimento de determinados 

requisitos par ao seu deferimento, ou seja, que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes e que a medida se torne ineficaz caso seja, 

ao final, concedida a segurança.

 In casu, a relevância dos fundamentos da impetração restou 

demonstrada, não só pelas alegações da peça vestibular, como também, 

pelos documentos a ela acostados.

 Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a 

normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, não lhe é lícito apreender 

ou reter as mercadorias por tempo indeterminado constitui ato arbitrário e 

ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir 

procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, 

que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.

 A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, 

Malheiros, 4ª ed., 1998, p. 297, que: ‘(...) é muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal), prática essa ‘abusiva’, pois, 

‘assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria 

há de ser imediatamente liberada’.

 Nesse caminhar não discrepa o excelso Superior Tribunal de Justiça, uma 

vez que esta assentou entendimento que é vedada a apreensão de 

mercadorias para compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, mas 

não há óbice à apreensão de mercadorias para efeito de documentação e 

lavratura do auto de infração (Súmula nº 323 do STF). Deste modo, a 

liberação da mercadoria é medida que se impõe, sob pena de 

transmudação do ato, que outrora passa a ilegal, convertendo-o em meio 

coercitivo ao recolhimento do tributo.

 Portanto, a autoridade impetrada quebrantou direto líquido e certo da 

impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre 

exercício das atividades da requerente, com a retenção de mercadorias 

objeto do seu ramo de atuação”.

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu 

parcialmente o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em 

sentido contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente 

mandamus, para ratificar a decisão liminar (f. 36/37), e com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, no que se 

refere a liberação das mercadorias apreendidas, conforme TAD nº 

1136546-5.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 840260 Nr: 44676-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ MATANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 REFERÊNCIA: AUTOS Nº 44676-73.2013.811.0041 - código: 840260

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: GILBERTO JOSÉ MATANA

 IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA/MT

 SENTENÇA

 Vistos,

 GILBERTO JOSÉ MATANA, qualificado (f. 05), impetrou o presente 

remédio heróico contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que condicionou a emissão de Guia de 

Transporte de Mercadoria (GTM) ao pagamento de débitos fiscais. Liminar 

deferida (decisão f. 53/54). Informações da autoridade coatora requereu a 

denegação da segurança (f. 58/62). O Ministério Público informou inexistir 

motivos para sua intervenção na presente ação (f. 64/66).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

do ato administrativo que condicionou a emissão de Guia de Transporte de 

Mercadoria (GTM) ao pagamento de débitos fiscais anteriores.

 A matéria já foi regularmente apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 

53/54) nos seguintes termos:

“...De fato, a conduta do Poder Público Estadual de condicionar a 

expedição de guias de transporte de mercadoria a prévio pagamento de 

pendências, bem como impor restrição do CPF e placa do veículo do 

motorista que apenas foi contratado para transportar mercadoria, 

revela-se arbitrária e ilegal, vez que configura lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante da ação, impondo óbices indevidos ao livre exercício 

de suas atividades comerciais, o transporte de mercadorias, afrontando 

assim as garantias constitucionais previstas no inciso XIII, art. 5º e art. 

170, parágrafo único.

 Ademais, não seria justo que o impetrante efetuasse o recolhimento de 

tributo, cuja mercadoria apenas transportou e não aferiu lucro (...)

Ademais, vejo presente também a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida, pois a não emissão da GTM, bem como a restrição do 

CPF e da placa do veículo, por certo acarretará prejuízos financeiros à 

sua atividade econômica, violando assim a garantia fundamental do livre 
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exercício do trabalho (artigo 5º, XIII, da CF)...”

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, para 

ratificar a decisão liminar (f. 53/54), e, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, CONCEDER A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1273130 Nr: 28679-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DE DELITO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA: Nº 28679-11.2017.811.0041 - código: 1273130

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ABEL OLIVEIRA DA SILVA

 IMPETRADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE DELITO DE TRÂNSITO

 SENTENÇA

 Vistos,

 ABEL OLIVEIRA DA SILVA, qualificado (f. 06), impetrou o presente 

remédio heróico contra ato do Delegado Titular da Delegacia Especializada 

de Delito de Trânsito de Cuiabá, que manteve recolhida a Carteira Nacional 

de Habilitação do Impetrante, após sua soltura (mediante pagamento de 

fiança), após ter sido preso em flagrante por dirigir alcoolizado. Liminar 

deferida (f. 23/24) sem formal oposição. Decorreu o prazo sem 

informações da autoridade coatora (f. 38). Ministério Público declinou de 

suas atribuições, por entender desnecessária sua intervenção nestes 

autos (f. 39).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

da conduta da autoridade impetrada que manteve recolhida a CNH do 

impetrante, mesmo após o relaxamento da prisão em flagrante pelo 

pagamento de fiança.

 Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada por ocasião da decisão 

liminar (f. 23/24) nos seguintes termos:

“... In casu, ressai da dificuldade do impetrante ao reaver sua Carteira 

Nacional de Habilitação após ter sido preso em flagrante delito em razão 

do consumo de álcool. O que informa na petição inicial não ter tido êxito na 

devolução do documento.

 Com efeito, ainda que o impetrante tenha sido preso em flagrante por 

condução após consumo de álcool, não se justifica a postura da 

autoridade coatora em manter retido/recolhido a CNH do impetrante, visto, 

inclusive, que já se encontra em liberdade após o pagamento de fiança.

Outrossim, por força do art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, o 

recolhimento e retenção do documento apenas é possível em decorrência 

de penalidade aplicada pela autoridade de trânsito competente, em que é 

assegurado direito ao contraditório e ampla defesa.

 Ou seja, a retenção do documento quando o condutor ainda não 

respondeu a processo e sequer foi aplicada pena, evidencia o abuso da 

medida e o fumus boni iuris, direito também garantido no art. 5º, LIV, da 

Carta Constitucional de 1988...”.

 A ausência de informações do Impetrado (f. 38) impossibilita aferir 

eventual contexto fático oposto àquele apresentado na peça inicial, numa 

implícita demonstração de concordância tácita às afirmações do 

Impetrante.

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, para 

ratificar a decisão liminar (f. 23/24), e com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, CONCEDER A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 824454 Nr: 30515-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO LUIS KAMCHEN, DAVID EWALD, ELYETH 

MIRIAM FERREIRA GARCIA, DIVA ROSA PARIS VIEIRA, EUNICE OLIVEIRA 

SILVA, FERNANDA GONÇALVES VALENTE, GENIVALDA BATISTA DE 

LIMA DOS SANTOS, GIVANILDO XAVIER DE LIMA, HELEN MARY RICIERI 

DAVI, IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA, MARIA EMILIA CACEFO, 

MARIA DE LOURDES DOS ANJOS, MARIA ASSUNÇÃO GALVÃO MINEIRO, 

NEI RAMOS DE FARIA, NEIDE MARGARIDA SEOLIN DA SILVA, SOLANGE 

GARCIA DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - OAB:26796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 PROCESSO: 30515-58.2013.811.0041 (cód. 824454)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: CLAUDINO LUIS KAMCHEN E OUTROS

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 1135/1141).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1287195 Nr: 4014-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 4014-91.2018.811.0041 (cód. 1287195)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cumpram-se integralmente as determinações averbada na decisão de (f. 

90).

 A seguir, intime-se o perito para dar prosseguimento ao trabalho pericial.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 742070 Nr: 38930-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A, BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO C. P. RODRIGUES 

(Procurador do Estado) - OAB:16.815-B, LUIZ VICTOR PARENTE 

SENA - OAB:11789/MT

 PROCESSO: 38930-98.2011.811.0041 - cód. 742070

ESPÉCIE: ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

REQUERENTE: OI S/A.

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Trata-se de ação anulatória de ato administrativo aforada por Brasil 

Telecom S/A atualmente OI S/A.

Sentença julgou improcedente os pedidos postos na inicial (f. 369/374), 

ratificada consoante r. Acórdão (f. 405/409), transitado em julgado, 

certidão (f. 411).

Quanto ao pedido do requerido para levantamento de valores depositados 

nestes autos (f. 414/417), a matéria já foi objeto de deliberação na 

sentença (f. 369/374). Portanto, matéria preclusa.

Nestas condições, exaurida a prestação jurisdicional, retornem os autos 

ao arquivo (f. 413).

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 727335 Nr: 23193-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA AP. M. FANAIA - 

OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 23193-55.2011.811.0041 - CÓDIGO 727335

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: JOSELINA MARIA BISPO

 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATOS

JOSELINA MARIA BISPO, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

de cobrança e danos morais contra o Requerido para condenar o 

Município de Cuiabá ao pagamento do período comprovado das verbas 

resilitórias, tais como saldo de salário, depósitos de FGTS, 13º salário e 

férias não gozadas e outras violações trabalhistas.

Afirma que foi contratada em 01/01/1997, para exercer a função de 

Agente Operacional de Saúde na Policlínica do Coxipó, e, demitida em 

09/5/2011 sem justa causa.

 Juntou documentos (f. 23/44).

Em resposta o Requerido averba que a autora foi contratada por tempo 

determinado, art. 37, IX da CF estando a postular direitos com fundamento 

em normas da CLT; improcedência do pedido de danos morais; prescrição 

quinquenal; no mérito, sustentou que a autora recebeu todos os direitos 

que a legislação municipal permite, pugna pela improcedência dos pedidos 

(f. 51-90). Impugnação da requerente (f. 91/99).

 O despacho saneador (f. 108/109), enfrentou a prejudicial de mérito e 

reconheceu a prescrição das verbas anterior a 01/7/2006, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO

No que se refere à prescrição, a demanda visa a condenação do 

Requerido ao pagamento das verbas resilitórias referente ao contrato do 

autor, requer também o pagamento do FGTS relativo ao período.

Tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, 

se renova mês a mês.

 Feitas estas ponderações, aplica-se, então, o comando da súmula n. 

85/STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação.

Este é o conteúdo da súmula:

 “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que, no 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 
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ação. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, Julgado 18/11/2014, DJE 

24/11/2014)

Declaro prescrita eventual pretensão de recebimento de verbas devidas 

anteriormente a 01 de julho de 2006, marco da prescrição.

DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS

O autor requereu a condenação do Município de Cuiabá a pagar o FGTS 

do período laborado no valor de R$ 11.737,28 e multa de 40% no valor de 

R$ 4.694,91; 13º salário proporcional no valor de R$ 213,25; férias 

proporcionais no valor de R$ 355,41; aviso prévio de R$ 853,00; férias de 

2009 no valor de R$ 2.129,40; danos morais na importância de R$ 

30.000,00.

 Muito embora se trate de contrato temporário de trabalho o Requerente 

têm direito a perceber os valores que lhe são garantidos pelo artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. LEI 

DISTRITAL Nº 1.169/96. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESCISÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

 1. Em observância ao princípio da actio nata, o termo inicial da pretensão 

de recebimento de verbas rescisórias pelo trabalhador temporário é a data 

de rescisão do contrato de trabalho. 2. Estabelecido esse marco inicial, se 

na hipótese o contrato de trabalhado foi rescindido em 2011, não está 

prescrita a pretensão deduzida na demanda ajuizada em 2013. 3. Não 

obstante este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

tenha declarado inconstitucional a Lei n° 1.169/96, que regulava o trabalho 

temporário, o servidor contratado temporariamente para atender a 

necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da 

rescisão de seu contrato, faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas 

complementares devidas ao servidor público. 4. Se o acervo probatório 

exibido nos autos não atesta o pagamento das férias proporcionais, 

acrescidas do terço constitucional, e do 13º salário proporcional, 

reconhecidas como devidas pelo próprio ente estatal, merece prestígio a 

sentença que acolheu nessa parte o pedido. 5. Recurso conhecido e não 

provido. 6. Fica o recorrente condenado a pagar honorários advocatícios 

que fixo em R$200,00 (duzentos reais). 7. Acórdão lavrado na forma do 

art. 46 da Lei 9099/95. CONHECIDO. IMPROVIDO. (Acórdão 796145, 

20130111526853ACJ, Rel.: EDI Maria Coutinho Bizzi, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgamento: 3/6/2014, publicado 

DJE: 13/6/2014. p. 195)

Diferente não é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - 

PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 

11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - EFEITOS 

MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 - AULAS 

EXCEDENTES - REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS - NATUREZA 

REMUNERATÓRIA - CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TAXA 

REFERENCIAL - TR ATÉ 2/03/2015 – APÓS IPCA-E - HONORÁRIOS 

MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - 

SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal, e definiu os 

efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei nº. 11.738/2008 

passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do 

julgamento da ADI). 2. Considerando a natureza remuneratória das aulas 

excedentes, devem incidir em todas as verbas que tem como base de 

cálculo a remuneração do servidor público, tais como: FÉRIAS 

(INTEGRAIS/proporcionais), décimo terceiro salário. 3. Incidência da Taxa 

Referencial – TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho 

de 2009, até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. Tratando-se de 

sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, 

ambos do artigo 85 do CPC. (N.U 0001552-08.2015.8.11.0029, Rel. Desª. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 02/5/2018).

 Consoante, a jurisprudência dominante o servidor contratado tem direito 

ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço 

constitucional e do 13º salário ou gratificação natalina com os reflexos 

respectivos.

 A autora pleiteia a indenização de férias relativa ao ano de 2009, 

verificando as planilhas financeiras não encontramos nenhuma referência 

sobre férias. Não está comprovado o usufruto ou o pagamento. Logo 

devida essa verba a requerente.

 Quanto ao pedido de aviso prévio considerando que a autora é 

contratada pelo regime da CLT não lhe é devida essa verba.

 PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS

 Como se vê, existiu continuidade entre as avenças, firmadas, ano após 

ano, contudo, não se pode perder de vista que as contratações protraíram 

no tempo uma situação que deveria ser transitória, em afronta as regras 

da contratação temporária e do concurso público (art. 37, IX e II, da CF).

 O ente Municipal não justificou “situação de urgência” a justificar 

excepcional interesse público para a contratação transitória do agente 

operacional, menos ainda justificativa para as sucessivas prorrogações 

contratuais. Também, não se descura que a atividade é típica de cargo 

cujo provimento exige aprovação em concurso, pois é função permanente 

e fundamental ao Município, não podendo ser desenvolvida de forma 

episódica e, em termos práticos não o foi, porquanto o autor comprova a 

continuidade da relação laboral fincada em contratos temporários.

 Dessa forma, não se cuida exatamente da contratação sem concurso 

público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos 

por prazo determinado, sem que efetivamente demonstrada situação ou 

necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de 

autorizar a sistemática ofensa ao art. 37, IX, da CF.

 Tem-se que a contratação sem concurso público e a contratação sem 

demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse 

público, guardam relação entre si, eis que ambas encerram vícios que 

atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por 

igualmente violarem dispositivos constitucionais.

 O requerido não nega o vínculo, ao contrário, defende cuidarem as 

avenças de vínculo de natureza jurídico-administrativa, com a aplicação 

das regras do regime estatutário próprio e, portanto, indevida a 

condenação do Município ao pagamento dos valores do FGTS.

 Por corolário lógico, diante do alegado e provado, a ausência de situação 

excepcional a amparar sequer a contratação primitiva, quanto mais 

sucessivas prorrogações, atrai irregularidade irreparável e consequente 

nulidade, conforme procedido.

 Destarte, da declaração de nulidade dos contratos tem-se o 

reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos depósitos do 

FGTS, com fundamento no art. 19-A, da Lei 8.069/90 e Enunciado 

363/TST, que diz o seguinte:

 “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS”.

O STF dirimiu a controvérsia ao reconhecer constitucional a redação do 

art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 2.164/41/2001:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (RE 596478, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão 

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012, DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Nessa linha, incide o Verbete Sumular 466/STJ -: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 
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CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento 

de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente 

sem concurso público.

2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos 

no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, 

nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, 

notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado"(AI 

767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).

3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando 

para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na 

sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª 

Seção, DJe 3.8.2009).

4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 

2.164-41/2001). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1434719/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T, julgado 24/4/2014, DJe 

02/5/2014)”

 Sobre o tema, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

NULIDADE - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO 

INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA 

DA REPÚBLICA - FGTS - RECEBIMENTO - LEGALIDADE. A mera prestação 

de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional 

interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos 

garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à 

trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de 

depósito do FGTS. Recurso provido em parte.” (Ap 78203/2013, Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 09/6/2015, Publicado no DJE 

17/6/2015)

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA 

TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO 

DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO À 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA 

NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE 

COMPROVADA. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 19-A DA LEI 8.069/90 

INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-41/2001. 

CONSTITUCIONALIDADE. RE 596478/RR. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO 

FGTS. ENUNCIADO 363/TST. SÚMULA 444/STJ. JUROS DE MORA. 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. IPCA. ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ. PELO 

PROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na 

sistemática violação à Constituição Federal, atinge o âmago da relação 

jurídico- administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e 

o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS 

(Enunciado 363/STJ e Súmula 466/STJ).

O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a 

redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 

2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”

Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, 

por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 

12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas 

condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza 

tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança 

e atualização monetária calculada pelo IPCA.” (Ap 9777/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara Cível, Julgado 16/6/2015, Publicado DJE 

23/6/2015).

Pedido de multa de 40% sobre o valor do FGTS.

Contrato nulo não dá direito a multa do FGTS. A nulidade da contratação 

de empregado por não ter sido aprovado em concurso público dá direito 

apenas ao pagamento do salário combinado entre as partes e aos valores 

referentes aos depósitos do FGTS, mas não à indenização de 40% deste 

ou a outras verbas indenizatórias.

No que se refere aos juros e correção monetária, cuida-se de matéria de 

ordem pública cognoscível de ofício, assim, tomando em conta a decisão 

cautelar na ADIn 4.357/DF, acompanho o STJ, cuja função constitucional 

precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal.

Na apuração de valores será utilizado o IPCA-E, índice que melhor reflete 

inflação no período e, a partir da citação, juros de mora de 6% a.a.

 Anoto que consoante decisão do c. Supremo Tribunal Federal cujo 

plenário acompanhou voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferido 

em 2014. Segundo o Ministro a Lei n. 8036/1990, que regulamentou o 

FGTS garantiu o prazo prescricional de 30 anos é inconstitucional por 

violar o artigo 7º da Constituição Federal. De acordo com o texto, os 

créditos resultantes das relações de trabalho têm prazo prescricional de 

cinco anos.

 PEDIDO DE DANOS MORAIS

Os contratos de trabalho firmados com a Administração Pública sem 

submissão a concurso público, entende-se devidos apenas o pagamento 

dos salários e depósitos de FGTS (8%), sendo indevida a indenização por 

danos morais decorrentes da nulidade da contratação.

 DECIDO

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da autora e 

condeno o Município de Cuiabá a pagar o valor do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS (8%), observada a prescrição quinquenal, 

sobre a remuneração da autora, relativo ao período laborado e não 

prescrito, acrescido de atualização monetária pelos índices do IPCA-E e 

juros de mora de 6% ao ano, sem capitalização, contados a partir da 

citação válida; Condeno, ainda, ao pagamento 13º salário, férias e terço 

constitucional, proporcionais, relativo ao período de janeiro a 09.5.2011, e 

férias do ano de 2009, acrescido do terço constitucional, a ser apurado 

em liquidação de sentença, cujos valores serão acrescidos de correção 

monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, 

sem capitalização, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por 

ser isento (art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001) e; CONDENO ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação.

 Desnecessário reexame necessário, pois o valor do direito controvertido 

não excede a quinhentos salários mínimos.

Transitado em julgado e observadas formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31287 Nr: 5648-26.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS E CARCERÁRIOS 

DA P. CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) CAMILA RAMOS COELHO, OAB/MT 16.745, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018353 Nr: 31104-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIVA LIDE WENDPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 821820 Nr: 28008-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E J WAGNER MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 PROCESSO: 28008-27.2013.811.0041 - Código 821820

ESPÉCIE: AÇÃO ANULATÓRIA

REQUERENTE: E J WAGNER MADEIRAS

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

RELATOS

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por E J WAGNER 

MADEIRAS contra a Fazenda Pública Estadual em busca da declaração de 

nulidade dos Avisos de Cobrança Tributário nº 193723/76/68/ 2010 e 

posteriores sobre o mesmo fato gerador notificações nº 660654/693/ 

112012 e 464137/693/11/2012.

Relata que a requerente atua no ramo de comercialização de madeiras e 

realizou no ano de 2009 operações referente à exportação de madeiras 

da nota fiscal n. 356, que gerou a notificação nº 193723/76/68/2010.

Aduz que a notificação sustenta que a saída de mercadorias para 

exportação não ocorreu. Em seguida, a Fazenda Pública Estadual notificou 

o autor através de Aviso de Cobrança nº 660654/693/11/2012 pelo mero 

descumprimento de obrigação acessória.

 O descumprimento de obrigação acessória referido no Aviso de 

Cobrança trata-se de não registro de passagem da mercadoria em postos 

fiscais de Mato Grosso, mas sim em unidades de outros Estados.

 Salienta que o ponto de divergência se cristaliza pelo fato de sobre o 

mesmo fato ser lavrado uma notificação no ano de 2010 e outras duas 

notificações no ano de 2012 sobre o mesmo fato gerador.

 Anota que o contribuinte não pode ser penalizado por erro da SEFAZ, 

primeiramente a Secretaria autua pela mercadoria que foi exportada, 

depois assume o equívoco autuando pelo descumprimento de obrigação 

acessória, todavia mantém a autuação cobrando imposto mesmo após 

admitir que as mercadorias saíram do País.

A decisão inicial CONCEDEU em parte a tutela antecipada apenas, para 

suspender a exigibilidade do imposto constante do Aviso de Cobrança nº 

193723/76/68/2010 (fls. 90-91).

 Em contrarrazões as f. 95-102, o requerido rechaça as razões recursais 

e pede pelo desprovimento do recurso.

 Impugnação a contestação (f. 105-109).

O representante do MP, declinou do mister (f.116).

 É o relatório.

 FUNDAMENTO

Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal visando a anulação da 

cobrança relativa aos Avisos nº 193723/76/68/2010, e posteriores sobre 

o mesmo fato gerador notificações nº 660654/693/11/2012 e 

464137/693/11/ 2012, referentes ao imposto estadual ICMS e multa.

O Requerente destaca que a autuação que deveria ser mantida é a última 

e mais benéfica ao contribuinte mesmo diante da falta de coerência da 

referida autuação, como se sabe, a via do documento acompanha a 

mercadoria e segue até o destino final, endereço do destinatário

 O fisco se contradiz ao arguir a ausência de aposição de carimbo e ao 

mesmo tempo admitir essa aposição de carimbo pelo fisco de outro ente 

Federado.

Salienta a requerente que ao emitir o documento fiscal, previamente o 

documento já se encontra nas bases do fisco, autorizada a sua emissão 

pela Fazenda Pública Estadual.

 Ao final do mês, o contribuinte consolida todas as informações fiscais e 

as envia por meio eletrônico através da escrituração Fiscal Digital - EFD.

 O contribuinte exportou toda a mercadoria e junta aos autos as provas, 

como extrato do registro do Siscomex - registro de operações de 

exportação, comprovante de Nota Fiscal de Exportação Direta, Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

 De forma que, não pode haver um “bis in idem”, razão por que postula 

pela anulação de todos os lançamentos.

 Esse é o entendimento do c. TJ/MT:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – EXPORTAÇÃO – 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE FEDERADA NO CAMPO DO ESTADO PRODUTOR – 

FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E MULTA POR MEIO DE AVISO 

DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE - NÃO 

COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO 

– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM 

REMESSA NECESSARIA – RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. Em se 

tratando de ação anulatória, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, incumbe 

ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já 

notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e 

veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessária prova irrefutável 

para desconstitui-lo. A alteração do julgado, com a consequente 

improcedência dos pedidos propostos na inicial, implica na prejudicialidade 

do recurso interposto em que se busca a reforma do decisum e 

consequente inversão do ônus sucumbencial. Sentença retificada em 

remessa necessária. Apelo prejudicado. (n.ú 0005024-32.2011.8.11.0037, 

Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara De Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2018, Publicado DJE 19/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ICMS – PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO – REGIME 

ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DE PORTARIA DA SEFAZ – 

PORTARIAS Nº 25/1999 E 140/2004 – REVOGAÇÃO - LIBERAÇÃO DA 

GARANTIA – IMUNIDADE TRIBUTARIA ASSEGURADA PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL [ART. 155, § 2º, X, CF/88] E PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 87/96 [ART. 3º, II, c/c § único, I] – RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A 

Portaria que estabelece norma acessória para a isenção de ICMS para os 

produtos destinados à exportação, através do regime especial, é ilegal por 

impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal quando a Lei 

Complementar nº 87/96 que regulamenta o ICMS, não estabelece a mesma 

restrição, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das normas. A 

revogação das Portarias nº 25/1999 e 140/2004, desobriga a prestação 

de garantia hipotecária ao Fisco Estadual para obter o credenciamento no 

Regime Especial da Exportação. Recurso desprovido. Sentença ratificada. 

(N.U 0029261-55.2010.8.11.0041, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 11/9/2018, 

publicado DJE 26/9/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL – ICMS SOBRE PRODUTO COMPROVADAMENTE EXPORTADO - 

IMUNIDADE ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE (ART. 155, §2º, X, 

DA CF) - PORTARIA N. 75/2000 QUE IMPÕE CONDICIONANTES PARA A 

CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE - FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS LEIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR 

ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO DE ACORDO 

COM O §4º DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. A imunidade deve ser interpretada de forma ampla, não podendo o 

legislador ordinário ou complementar estabelecer restrições a este 
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incentivo, impondo condicionantes infindáveis com o intuito de obstar a 

sua concessão, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das leis. 

Sobre os honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabelece 

que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará 

equitativamente (artigo 20, § 4º), levando-se em conta o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado. (n.ú 

0024717-82.2014.8.11. 0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado 30/01/2018, publicado DJE 

20/02/2018).

Os documentos de f. 37-75, revestidos de presunção de veracidade, 

comprovam que os produtos descritos nas respectivas DANFE - 

documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (f. 48, 57, 65 e 75), foram 

exportados conforme se comprova pelos documentos de f. 37-45, 47, 

50-55, 58-64, 66, 68-74.

Conforme se vê as notificações foram realizadas sobre um mesmo fato 

gerador e estão sendo cobradas na conta corrente fiscal da empresa.

 No caso dos autos se confirma as alegações da autora de que se trata 

de vários lançamentos sobre um mesmo fato, que as mercadorias foram 

exportadas, estando comprovado pelos documentos juntados.

Portanto, a pretensão deduzida na inicial merece integral acolhimento, pois 

existem nos autos elementos que trazem convicção sobre a inexigibilidade 

do crédito referente ao ICMS/EXPORTAÇÃO, uma vez que as mercadorias 

foram destinadas ao exterior, estando sob o manto da Lei Kandir.

 DECIDO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, posto na peça vestibular e 

resolvo o mérito da lide, para decretar a anulação do débito fiscal 

referente aos avisos de cobranças nº 193723/76/68/2010; e notificações 

nº 660654/693/112012 e 464137/693/11/2012.

 Confirmo a liminar concedida f. 90-91.

 Sem custas em razão da qualidade de parte, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707105 Nr: 866-19.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACY DA FONSECA COSTA, IVANILDE MARIA 

DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714149 Nr: 6335-46.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030220 Nr: 36892-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, 

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente, para que 

tome ciência das solicitações do Sr. Perito, de documentos necessários 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948108 Nr: 59210-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO DOMINGOS DOS PASSOS, AMANCIO FELIPE 

GONZAGA, IZANETE OLIVEIRA DA SILVA, ENILDETH ALMEIDA 

SALDANHA, CAROLINA GANDARA BRUMATTI KIMURA, CLAUDIO ODAIR 

SANT'ANA, JOACY AURELIANO DA LUZ, MARCELO DE JESUS FONSECA, 

JOIRCE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA COELHO, IRACEMA JULIANA DE 

OLIVEIRA, JOAO BARDIGA ROSA, JANDIRA DO NASCIMENTO SANTOS, 

JOSIAS ALVES DE SOUZA, KEYLLA SAMIA REIS ROSINA, MARCOS 

VALERIO CAMPIONI, RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO, WILLY JORGE DE 

CAMPOS CARVALHO, NILZA MARIA FERRAZ DE AMORIM, PATRÍCIA 

LOPES GRIGGI PEDROSA, RUBENS DE AMORIM NUNES, RUTH SOUTO DE 

OLIVEIRA, ZENAIDE TRINDADE ALVES, MONICA GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente, para que 

tome ciência das solicitações do Sr. Perito, de documentos necessários 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851993 Nr: 54864-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MARCONDES, JOAO VICENTE CAMPOS, JOÃO 
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BOSCO DA SILVA, JOÃO HERMÍNIO TORRES, JOAO LUIZ FERREIRA, 

JOAO BATISTA PEREIRA BORGES, LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA, LAIR 

FERREIRA, LUIZ GONZAGA DE ARRUDA, HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente, para que 

tome ciência das solicitações do Sr. Perito, de documentos necessários 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816479 Nr: 22920-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SILVEIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718883 Nr: 9939-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILICERIO AGUIAR MACHADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776800 Nr: 30131-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO ZANDONADI - PROCURADORA DA UNIÃO - OAB:5.319

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925569 Nr: 46881-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995030 Nr: 21010-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CARLA DA CONCEIÇÃO, ALCIDES PEREIRA 

MARCELO, ANTONINA MARIA DE ALMEIDA, CARLA PATRICIA SALES 

SILVA, ANISANGELA CONCEIÇÃO COSTA CAMPOS, ANA CAMILA DE 

SOUZA PROENÇA, CIBELE MAKIYAMA MARTINS, ELIZANGELA 

CATARINA RONDON, CASSANDRA LANNES DE CARVALHO, CLEYTON 

LAURO DA SILVA, CONCEIÇÃO ROSA PAULA FERREIRA, DALVA REGINA 

BRUNCA, DANYELLE DALLARMI RODRIGUES THOMMEN, FERNANDO 

SASAKI KIMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027059 Nr: 35384-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MARASSI ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046699 Nr: 44741-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CANIDE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI . M .F DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880047 Nr: 16793-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VENERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Tendo em vista parte final da decisão de fl. 22, intimo o advogado do autor 

para, se quiser, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056709 Nr: 49455-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Tendo em vista a petição de fls.343/344. Intimam-se as partes para tomar 

ciência acerca da petição do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1321632 Nr: 13672-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCIA DA COSTA BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls.311/312. Intima-se as partes para tomar 

ciência acerca do que foi reuquerido pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT, LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - 

OAB:16.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 PROCESSO: 55941-72.2013.811.0041 (cód. 853227)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA

EXEQUENTE: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de ação sobre a saúde pública. A sentença condenatória 

ordenou ao executado fornecer medicamentos na forma de uso 

continuado. A decisão transitou em jugado e encontra-se em fase de 

cumprimento.

Ante a realidade dos autos e natureza da causa, com base na norma 

cogente disposta no art. 2º, segunda parte, da Resolução TJ-MT/OE nº 

09/2019 e Portaria nº 29/2019, declino da competência jurisdicional para 

processar os presentes autos, em favor do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para 

onde os autos deverão ser remetidos com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64156 Nr: 4233-13.1995.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLEUZA ZORGETTI 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:3211/MT

 Certifico que em razão da implementação do novo Sistema de Requisição 

de Pagamento do TJMT (SRP 2.0) venho intimar a parte autora para 

apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço que 

contenha o CEP da (s) parte (s) e do advogado (a) por conter informações 

obrigatórias para expedição de ofício requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1348447 Nr: 19414-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCIR RODRIGUES DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO: 19414-48.48.2018.2018.8.11.0041 (cód. 1348447)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: LOCIR RODRIGUES DE TOLEDO

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 81/82).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1382155 Nr: 4708-26.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR PALLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 4708-26.2019.8.11.0041 (cód. 1382155)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ADENIR PALLETINI

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 73/74).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1333838 Nr: 16416-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUTA DE FREITAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, SAULO 

NIEDERLE PEREIRA - OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 16416-10.2018.811.0041 (cód. 1333838)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MARIA NEUTA DE FREITAS MOREIRA

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 84/87).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1335876 Nr: 16890-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 16890-78.2018.8.11.0041 (cód. 1335876)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: JOSÉ PEDRO NETO

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 80/83).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 316678 Nr: 20242-30.2007.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MADENORTE AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDREI DE NOVAIS - 

OAB:17597/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 PROCESSO: 20242-30.2007.811.0041 (cód. 316678)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MADENORTE AGROINDUSTRIAL LTDA

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 319/320).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1396383 Nr: 8207-18.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 8207-18.2019.811.0041 (cód. 1396383)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BERNARDETE GONÇALINA DE BARROS

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 75/76).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 700112 Nr: 34735-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADF-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pereira das Neves - 

OAB:22741-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 34.735-07.2010.811.0041 (cód. 700112)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedido de efeitos 

infringentes (f. 169/174).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 347757 Nr: 18033-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STRINGHER - 

OAB:164.508-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 PROCESSO: 18033-54.2008.811.0041 (cód. 347757)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EXECUTADO: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 Vistos.

Constatada a satisfação do crédito em favor do município exequente (f. 

243) e o exaurimento da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

mediante as cautelas de estilo.

Às providências.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 839188 Nr: 43718-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA LEMES DO PRADO, AMERIAN PEREIRA 

VUNJAO RODRIGUES, EDSON SOUZA PINTO, ALAIR DE OLIVEIRA LIMA, 

CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, IVANILDES SALLES DE SOUZA, LENINE 

GIL PINTO, MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS, MARIA DO CARMO 

DE OLIVEIRA, JOAMILDES SALES DE SOUZA, LENIZE SOUZA PINTO 

SANTOS, LINDINALVA ORMOND DOS SANTOS, MARIO PINTO SOBRINHO, 

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, VALDINETH LOPES DA SILVA, 

ROSANGELA DE SOUZA CAMARÇO, TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 PROCESSO: 43718-87.2013.811.0041 (cód. 839188)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTES: ADÉLIA LEMES DO PRADO e outros

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, § 2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 1054/1062).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1348449 Nr: 19416-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 19416-18.2018.8.11.0041 (cód. 1348449)

 ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: LAURENTINO DA SILVA RIBEIRO

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

teor dos Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos 

infringentes (f. 76/80).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875591 Nr: 13829-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que, tendo em vista petição do perito de fls. 354/355, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o requerente para apresentar os 

documentos que foram solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 346410 Nr: 16752-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 PROCESSO: 16752-63.2008.811.0041 (cód. 346410)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA

EXEQUENTE: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de ação sobre a saúde pública. A sentença condenatória 

ordenou ao executado fornecer medicamentos na forma de uso 

continuado. A decisão transitou em jugado e encontra-se em fase de 

cumprimento.

Ante a realidade dos autos e natureza da causa, com base na norma 

cogente disposta no art. 2º, segunda parte, da Resolução TJ-MT/OE nº 

09/2019 e Portaria nº 29/2019, declino da competência jurisdicional para 

processar os presentes autos, em favor do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para 

onde os autos deverão ser remetidos com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 804042 Nr: 10502-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CARDOSO LUZA, JOARES ABEL LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078-MS, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 PROCESSO: 10502-38.2013.811.0041 (cód. 804042)

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA

REQUERENTE: MARLI CARDOSO LUZA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (internação em UTI) ajuizada em 

14.3.2013 por MARLI CARDOSO LUZA contra o ESTADO/MT.

 Embora o pedido de tutela de urgência tenha sido deferido (f. 22/23) e a 

decisão regularmente cumprida, a requerente esteve internada no Hospital 

Santa Rosa e foi a óbito no dia 17.3.2013 (f. 27 e 30).

Sentença proferida em 07.11.2014 (f. 59/60) extinguiu o processo sem 

análise do mérito, determinou o bloqueio judicial do valor referente aos 

serviços prestados (f. 36 e 57) e o respectivo pagamento à Unidade 

Hospitalar, materializado conforme documento bancário de 04.12.2014 (f. 

70).

Ministério Público encaminhou cópia do indeferimento (em 21.11.2014) da 

abertura de investigação inerente ao presente caso (f. 66/69).

 Posterior à referida marcha processual, sobreveio ofício do DAP de 

28.01.2015, que encaminhou cópia de decisão proferida no Pedido de 

Providências nº 135633-15.2014.811.0000 de 27.01.2015, em que o então 

Presidente do TJMT, Des. Orlando de Almeida Perri recomendou 

sobrestamento de qualquer liberação pecuniária, inclusive destes autos, 

até o deslinde de auditoria instaurada.

No entanto, a prestação jurisdicional está exaurida, inclusive o 

levantamento do valor inerente ao serviço prestado pelo Hospital Santa 

Rosa (nota fiscal f. 57) e comprovante bancário (f. 70/71), materializado 

anteriormente à referida ordem.

Posto isso, para instruir o Pedido de Providências nº 

0135633-15.2014.8.11.0000 remeta-se ao DAP cópia desta decisão, 

acompanhada das peças (f. 59/60, 57, 66/70). A seguir, cumpra-se 

conforme sentença (f. 59/60), parte final.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1169570 Nr: 39998-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA RODRIGUES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL, SECRETÁRIO 

DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT, SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRAL DE REGULAÇÃO DO 

SUS - SISTEMA DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3998-10.2016.811.0041 (cód. 1169570)

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA

REQUERENTE: ROMILDA RODRIGUES LEAL

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ROMILDA 

RODRIGUES LEAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Sentença 

procedente (f. 60/61).

 Informação da Central de Regulação (Ofício f. 62v) averbou que a 

requerente “...deu entrada no leito de UTI, entretanto, foi a óbito no dia 

08/11/2016 dentro da UTI”.

 Ante a lamentável realidade dos autos e o exaurimento da tutela 
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jurisdicional, defiro o pedido da Defensoria Pública (f. 72) e determino o 

arquivamento dos autos, mediante baixas e certificações de estilo.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1018480 Nr: 31159-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANE AMARAL JOFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY JOFA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 31159-30.2015.811.0041 (cód. 1018480)

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA

REQUERENTE: CELIANE AMARAL JOFA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer aforada pela Defensoria Pública 

contra o ESTADO/MT e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para internação 

compulsória de ANDREY JOFA DE ARRUDA. Pedido de tutela de urgência 

indeferido (f. 21/26).

Após sucessivas decisões de incompetência (f. 27/28, 35/36 e 43/44) 

sem nenhuma efetividade processual, a Defensoria Pública noticiou:

“Em contato telefônico com a Requerente no número (65)99321-8191, 

informou não possuir mais interesse em continuar com o prosseguimento 

da ação, vez que conseguiu a internação pleiteada particularmente”.

A desistência da ação é uma das hipóteses de extinção do processo (art. 

485, VIII/CPC) e diante da ausência de triangularização da relação jurídica 

processual (evento citação) independe da concordância da parte 

contrária, consoante entendimento averbado no 485, § 4º do CPC.

Nestas condições, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação (f. 69) e JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 200, § único e 

485, VIII, ambos do CPC.

Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

mediante as baixas de estilo.

P.R.I.C. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 873339 Nr: 12080-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 12080-02.2014.811.0041 (cód. 873339)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: SÔNIA MARIA DIAS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 134). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 136/144). Juntou as cópias (f. 

145/212).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874640 Nr: 13146-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDYR DE PAULA LIBERATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETTI - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346410 Nr: 16752-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 DECISÃO: "Trata-se de ação sobre a saúde pública. A sentença 

condenatória ordenou ao executado fornecer medicamentos na forma de 

uso continuado. A decisão transitou em jugado e encontra-se em fase de 

cumprimento.Ante a realidade dos autos e natureza da causa, com base 

na norma cogente disposta no art. 2º, segunda parte, da Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019, declino da competência 

jurisdicional para processar os presentes autos, em favor do Juízo da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

para onde os autos deverão ser remetidos com a urgência necessária.Às 

providências.Cumpra-se, com as baixas de estilo.Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1421477 Nr: 13704-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH WOICIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a impugnação do executado de fls.71, impulsiono os autos 

intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1392684 Nr: 7288-29.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a impugnação do executado de fls.71, impulsiono os autos 

intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019649 Nr: 31697-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA PEREIRA MARTINS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841514 Nr: 45767-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Em atenção à petição de fls. 55, certifico que os autos foram enviados em 

carga ao executado antes do decurso de prazo do exequente. Sendo 

assim, intimo novamente a parte autora pelo prazo remanscente de 8 dias 

para manifestar-se acerca da decisão de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 881527 Nr: 17723-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 PROCESSO: 17723-38.2014.811.0041 (cód. 881527)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: WILSON JOSÉ GUIMARÃES

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 112). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 115/122). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 123/232).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 
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99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao exequente a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). O 

executado já apresentou quesitos (f. 115/122).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 895716 Nr: 26888-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETTE MATTEI, MARIA DO CARMO SIMÕES 

GARCIA, MARIA MARTA DIONISIO, NISEIA IGNEZ SCHEEREN, ROGINA 

MARIA DE MELO MACHADO, NEUSA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 PROCESSO: 26888-12.2014.811.0041 (cód. 895716)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: MARIA SALETTE MATTEI e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 160). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 166/172). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 172v/259).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

As partes apresentaram quesitos (f. 161/163 e 171).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (trezentos reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referentes aos 

honorários periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento 

no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta 

Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com 

sequestro de valores via Bacenjud.

 Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 720384 Nr: 11538-86.2011.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 11538-86.2011.811.0041 (cód. 720384)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Embora o Estado/MT tenha informado que não foi possível satisfazer o 

pagamento (petição f. 144), entretanto, o crédito exequendo (honorário 

sucumbencial - RPV f. 121/123) encontra-se integralmente quitado, 

conforme bloqueios Bacenjud (f. 132/135) e alvarás eletrônicos expedidos 

(f. 141/142).

 Posto isso, ante a inexistência de matéria pendente de apreciação e o 

exaurimento da prestação jurisdicional, determino o arquivamento dos 

autos mediante as certificações e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 318 de 3769



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 66759 Nr: 4715-58.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLIMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, ELISABETE 

FERREIRA ZILIO (PROC. DO ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Alves de Miranda - 

OAB:3.446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT, 

JOAQUIM WELLEY MARTINS - OAB:3666-A/MT, MARCIO TADEU 

SALCEDO - OAB:6038/MT

 PROCESSO: 4715-58.1995.811.0041 (cód. 66759)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: AGROLIMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Vistos.

No comando (f. 686) sintetizei a marcha processual e determinei ao 

exequente manifestar sobre o prosseguimento da ação, sobretudo em 

face do lapso temporal materializado nos autos.

Entretanto, somente o silêncio veio a residir no ventre dos autos, pois, 

embora regularmente intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo in 

albis (f. 686, verso).

Nestas condições, determino o arquivamento dos autos, mediante baixas e 

certificações de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 910393 Nr: 37116-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES PINTO, LUIZA DUARTE DE MIRANDA, 

EDNA MARQUES DOS SANTOS, TEREZINHA VIRGOLINO ORRO, FATIMA 

REGINA DE OLIVEIRA LEITE, WILSON CARLOS SOARES DA SILVA, 

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, AMÉLIA MARTINS, MIRACY DA 

GUIA VIANNA, MARGARET DUARTE BELEM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 PROCESSO: 37116-46.2014.811.0041 (cód. 910393)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ENIO RODRIGUES PINTO e outros

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 331). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 339/345). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 345v/452).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do 

CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 917575 Nr: 41797-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS GARCIA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 PROCESSO: 41797-59.2014.811.0041 (cód. 917575)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MARCUS GARCIA ARRUDA

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 402). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 405/412). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 412v/506).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 
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segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao exequente a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). O 

executado já apresentou quesitos e assistente técnico (f. 410v).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1043137 Nr: 43053-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA CEZINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 PROCESSO: 43053-03.2015.811.0041 (cód. 1043137)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ALBA CEZINA DA SILVA

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 186). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 188/193). Juntou as cópias (f. 194/365).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1062047 Nr: 51891-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSIRE LOPES LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 PROCESSO: 51891-32.2015.811.0041 (cód. 1062047)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: DELSIRE LOPES LOUREIRO

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 259). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 264/269). Juntou cópia de 

fichas financeiras e demais documentos (f. 270/304).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.
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Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à exequente a apresentação de quesitos e assistente técnico, no 

prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). O executado indicou 

quesitos e assistente técnico (f. 264/269).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira (m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 856903 Nr: 59152-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MORAES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 59152-19.2013.811.0041 (cód.856903)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: DIVINO MORAES COELHO

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 172). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 185/191). Juntou cópia de fichas funcionais e demais 

documentos (f. 191v/236).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

As partes já apresentaram quesitos (f. 182/183 e 185).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 861944 Nr: 3265-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA RIBEIRO, CLARICE MENEZES, 

DEIZE VIRGILIA DA SILVA, GERSON SILVA VENTURA, JANETE VERGINA 

DA SILVA, JOÃO REIS DOS SANTOS, MARIA IGNEZ DESCHAMPS 

CAVALCANTI BAPTISTA, LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANÇA, 

JUCINÉIA XAVIER DOS SANTOS, JUCILENE DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA MOREIRA ESPIGARES, MARIA DE FÁTIMA JERÔNIMO GOMES, 

MYRIAN MAZZARELO DE OLIVEIRA LOPES, QUINTILIANA XAVIER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 PROCESSO: 3265-16.2014.811.0041 (cód. 861944)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ANA MARIA DA SILVA RIBEIRO e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 341). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 343/346). Juntou cópia de 

fichas financeiras e demais documentos (f. 347/433).

É a síntese.
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Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a indicação de assistente técnico e quesitos, 

no prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, §1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) referentes honorários periciais, 

para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 866321 Nr: 6630-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUZÉBIA DA COSTA, JOSEFINA SENE ZARK, 

IDALINA XAVIER BUENO, JOSE DAMIÃO ALVES DOS ANJOS, JONATAS 

DE SOUZA BENEVIDES, PATRICK COSTA PEREIRA, SEBASTIÃO 

SANTANA BOTELHO, LIRA QUEIROZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 PROCESSO: 6630-78.2014.811.0041 (cód. 866321)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: MARIA EUZÉBIA DA COSTA e outros

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 279). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 280/281). Juntou as cópias (f. 

282/307).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 358447 Nr: 28813-53.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DO BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 PROCESSO: 606/2008 - nº único 28813-53.2008.811.0041 (cód. 358447)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: VERA LUCIA DO BOM DESPACHO

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Intimados sobre a determinação (f. 195), ambas as partes quedaram-se 

inertes (f. 195 verso e 196).

 O silêncio dos litigantes sinaliza desinteresse no andamento do processo. 

A postura refratária aumenta ainda mais a morosidade na entrega da 

jurisdição.

Por prudência, determino a intimação pessoal da exequente, via 

correspondência A.R. para, no prazo de até 10 (dez) dias, manifestar o 

interesse no prosseguimento da ação, pena de sintomático arquivamento.
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 Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1098116 Nr: 9749-76.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 9749-76.2016.811.0041 (cód. 1098116)

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: MÁRCIA REGINA DA SILVA SANTOS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Intimada a manifestar sobre a aparente inexistência de crédito nestes 

autos (comando judicial f. 89), a exequente afirmou que a informação do 

DPP “...é confusa e incerta” e não se refere ao objeto desta execução. 

Requereu retorno dos autos ao DPP para esclarecimentos (f. 92/93).

A aferição sobre a existência de valores a serem pagos nestes autos, 

reveste-se de regular procedimento de interesse das partes e do Juízo, 

sobretudo para evitar eventual e hipotética produção de prejuízo, quer 

seja para o jurisdicionado, quer seja para o erário.

Posto isso, defiro o pedido da exequente (f. 92/93, item 7) e determino a 

remessa dos autos ao DPP/TJMT, para, no prazo mais breve possível, 

informar se os pagamentos administrativos noticiados no ofício nº 

395/2017 (f. 55/56) referem-se ao crédito indicado no documento (f. 37), 

bem como, de forma inequívoca, esclarecer se a exequente possui ou não 

crédito nestes autos e o respectivo valor.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 1186-46.1986.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MACHADO DE MENDONÇA, 

ALEXANDRE MACHADO DE MENDONÇA, JOSÉ RICARDO MACHADO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON RAMOS - 

OAB:1899/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO FELIPE 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 1186-46.1986.811.0041, 

Protocolo 31800, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895716 Nr: 26888-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETTE MATTEI, MARIA DO CARMO SIMÕES 

GARCIA, MARIA MARTA DIONISIO, NISEIA IGNEZ SCHEEREN, ROGINA 

MARIA DE MELO MACHADO, NEUSA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referentes aos 

honorários periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento 

no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta 

Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com 

sequestro de valores via Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e 

certificado o depósito pelo executado, expeça-se o alvará para 

levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor 

do perito nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878638 Nr: 15873-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRASILINA SOUZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098116 Nr: 9749-76.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "Posto isso, defiro o pedido da exequente (f. 92/93, item 7) e 

determino a remessa dos autos ao DPP/TJMT, para, no prazo mais breve 

possível, informar se os pagamentos administrativos noticiados no ofício 

nº 395/2017 (f. 55/56) referem-se ao crédito indicado no documento (f. 

37), bem como, de forma inequívoca, esclarecer se a exequente possui ou 

não crédito nestes autos e o respectivo valor.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050678 Nr: 46758-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA CARDOSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054358 Nr: 48517-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JUNIOR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro 

de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709480 Nr: 2366-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TACIANA ALMEIDA GANTOIS - 

OAB:27.464/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720384 Nr: 11538-86.2011.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO: "Embora o Estado/MT tenha informado que não foi possível 

satisfazer o pagamento (petição f. 144), entretanto, o crédito exequendo 

(honorário sucumbencial - RPV f. 121/123) encontra-se integralmente 

quitado, conforme bloqueios Bacenjud (f. 132/135) e alvarás eletrônicos 

expedidos (f. 141/142).Posto isso, ante a inexistência de matéria pendente 

de apreciação e o exaurimento da prestação jurisdicional, determino o 

arquivamento dos autos mediante as certificações e baixas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917575 Nr: 41797-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS GARCIA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 
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a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro 

de 2020."

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881527 Nr: 17723-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 13 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910393 Nr: 37116-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES PINTO, LUIZA DUARTE DE MIRANDA, 

EDNA MARQUES DOS SANTOS, TEREZINHA VIRGOLINO ORRO, FATIMA 

REGINA DE OLIVEIRA LEITE, WILSON CARLOS SOARES DA SILVA, 

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, AMÉLIA MARTINS, MIRACY DA 

GUIA VIANNA, MARGARET DUARTE BELEM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043137 Nr: 43053-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA CEZINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866321 Nr: 6630-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA XAVIER BUENO, MARIA EUZÉBIA DA COSTA, 

JOSEFINA SENE ZARK, JOSE DAMIÃO ALVES DOS ANJOS, JONATAS DE 

SOUZA BENEVIDES, PATRICK COSTA PEREIRA, SEBASTIÃO SANTANA 

BOTELHO, LIRA QUEIROZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
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SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804042 Nr: 10502-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CARDOSO LUZA, JOARES ABEL LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078-MS, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 DECISÃO: "Posterior à referida marcha processual, sobreveio ofício do 

DAP de 28.01.2015, que encaminhou cópia de decisão proferida no Pedido 

de Providências nº 135633-15.2014.811.0000 de 27.01.2015, em que o 

então Presidente do TJMT, Des. Orlando de Almeida Perri recomendou 

sobrestamento de qualquer liberação pecuniária, inclusive destes autos, 

até o deslinde de auditoria instaurada.No entanto, a prestação jurisdicional 

está exaurida, inclusive o levantamento do valor inerente ao serviço 

prestado pelo Hospital Santa Rosa (nota fiscal f. 57) e comprovante 

bancário (f. 70/71), materializado anteriormente à referida ordem.Posto 

isso, para instruir o Pedido de Providências nº 0135633-15.2014.8.11.0000 

remeta-se ao DAP cópia desta decisão, acompanhada das peças (f. 

59/60, 57, 66/70). A seguir, cumpra-se conforme sentença (f. 59/60), 

parte final.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740094 Nr: 36785-69.2011.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: DENIZE LATORRACA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Tendo em vista a manifestação de Impugnação do Cumprimento de 

sentença,intime-se o EXEQUENTE para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887961 Nr: 21873-62.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE FARIAS TARGA - 

OAB:11.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a resposta do Ofício do TJ/MT intime-se o EXEQUENTE 

para caso queiram se manifestar no prazo de 5(cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 368714 Nr: 6162-90.2009.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO TERRA - DESENVOLVIMENTO SÓCIO 

ECONÔMICO, CULTURAL E AMBIENTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença aforado por FUNDAÇÃO TERRA 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Embargos à Execução (autos apenso - 

cód. 862827) julgados procedentes (sentença f. 25/27), transitada em 

julgado. Contadoria judicial atualizou o crédito (f. 191). Concordância 

expressa da exequente (f. 193) e impugnação do executado (f. 194/198).

É a síntese.

Fundamento e Decido.

Na impugnação aos cálculos da contadoria, o ponto central da 

discordância reside no índice de atualização da correção monetária.

Entretanto, ao julgar o RE 870947 o STF afastou o uso da TR como índice 

de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e para o 

seu lugar, o índice adotado foi o IPCA-E, considerado mais adequado para 

recompor a perda de poder de compra pelo transcurso do lapso temporal. 

Em recente decisão (03.10.2019) a Suprema Corte rejeitou embargos 

declaratórios e não acolheu o pedido para modulação dos efeitos da 

decisão proferida.

Nestas condições, o cálculo oficial (f. 191) melhor se amolda ao atual e 

vigente entendimento jurisprudencial, em conformidade ao RE 870947.

Ante o exposto, indefiro a impugnação do município de Cuiabá (f. 194/198) 

aos cálculos da contadoria judicial.

Expeçam-se ofícios requisitórios conforme determinado na parte final da 

sentença (f. 25/27 autos em apenso), cópia f. 186/188.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 434433 Nr: 13468-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMIL, MARIA DE FATIMA RIBEIRO 

BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CRUZ, MARIA DE FATIMA ROCHA 

RAMOS, MARIA DE FATIMA RODRIGUES POVOA, MARIA DE FATIMA 

SANTOS CASTRO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA DE JESUS CARVALHO, MARIA DE 

FATIMA VILELA, MARIA DE FREITAS MAFRA, MARIA DE JESUS ALVES 
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SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 PROCESSO: 13468-76.2010.811.0041 (cód. 434433)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: MARIA DE FÁTIMA RAMIL e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 89). Intimado (f. 92verso), o executado quedou-se inerte.

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). Ao 

Estado/executado determino ainda, no mesmo prazo, juntar as fichas 

financeiras das exequentes.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes aos honorários 

periciais, para o executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de 

até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial 

(art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores 

via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 702433 Nr: 37054-45.2010.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MAELI FERNANDES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:OAB/MT 6.282, STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - 

OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 PROCESSO: 37054-45.2010.811.0041 (cód. 702433)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MAELI FERNANDES MOTA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 135). O executado juntou cópia de ofício encaminhado pela 

SEDUC, correspondente a Tabela de Evolução de Subsídio do Cargo de 

Professor da Educação Básica (f. 139/140).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 2.18.10, do 

Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o contador 

GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, apto 

1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). Ao 

Estado/executado determino, no mesmo prazo juntar as fichas financeiras 

da exequente.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 933061 Nr: 50953-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 PROCESSO: 50953-71.2014.811.0041 (cód. 933061)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: FLORENTINA SOARES DE SOUZA
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 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 146). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 147/148). Juntou as cópias (f. 

149/154). Oposição da exequente (f. 155/1156).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873339 Nr: 12080-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832865 Nr: 38425-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O, NELSON ALBINO NETO - OAB:222.187/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 840363 Nr: 44765-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 PROCESSO: 44765-96.2013.811.0041 (cód. 840363)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 184). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 185/187). Juntou as cópias (f. 

188/199).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 
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da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 853267 Nr: 55980-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIL SILVA, MARIO PEREIRA E SILVA, SEBASTIÃO 

LINO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3.607/MT, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

- OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - 

OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 PROCESSO: 55980-69.2013.811.0041 (cód. 853267)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ALDECIL SILVA e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 236). Os exequentes juntaram laudo técnico (f. 239/274. De 

outro lado, o executado afirmou que não há nada a ser pago, pois em 

decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 275/278). Juntou cópias (f. 

279/303).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 900,00 (novecentos reais) referentes aos honorários periciais, para 

o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 

02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 864282 Nr: 5043-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 5043-21.2014.811.0041 (cód. 864282)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: JOSÉ SERRA NETO

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 154). O exequente manifestou-se (f. 155/159) e juntou as 

cópias (f. 160/199). Não há registros em relação ao executado.

No entanto, a realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a 

(in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

 Com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 2.18.10, do 

Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o contador 

GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, apto 

1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao executado a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC), 

bem como, determino, no mesmo prazo, juntar as fichas financeiras do 

exequente.

 O exequente indicou assistente técnicos e quesitos (f. 156/158).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).
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Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 865087 Nr: 5668-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 5668-55.2014.811.0041 (cód. 865087)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 172). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 176/181). Juntou as cópias (f. 182/229).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

Apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). Ao 

Estado/executado determino, no mesmo prazo juntar as fichas financeiras 

da exequente conforme requerimento (f. 230).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 871626 Nr: 10776-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL ALVES GUEDES, DOLIRIO ELIAS COSTA, 

EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO, EVA SERPA GAMA, ELMA MARIA 

CARNEIRO COSTA, ELIZABETE RODRIGUES BARROS, ERDILA MACIEL 

BRASIL, ELPIDIO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 10776-65.2014.811.0041 (cód. 871626)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: DEVANIL ALVES GUEDES e outros

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 106). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 107/112). Juntou as cópias (f. 113/178).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício dos exequentes 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

Apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao executado a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC), 

bem como, no mesmo prazo, juntar fichas financeiras dos exequentes.

 Os exequentes já apresentaram quesitos (f.179/180).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 
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em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 891379 Nr: 24125-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 PROCESSO: 24125-38.2014.811.0041 (cód. 891379)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ILMA MOREIRA DA SILVA

 EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 176). O executado juntou as cópias (f. 170/175) e afirmou que 

não há nada a ser pago, pois em decorrência da reestruturação da 

carreira, houve para os servidores públicos a efetiva incorporação salarial 

(f. 177/180). Oposição da exequente (f. 181).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ao município executado a apresentação de quesitos e indicação 

de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do 

CPC). A exequente já apresentou quesitos (f. 166).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 838641 Nr: 43243-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 PROCESSO: 43243-34.2013.811.0041 (cód. 838641)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ADA MARIA DE AMORIM

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 100). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 109/116). Juntou as cópias (f. 117/206).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

Apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Ambas as partes já apresentaram quesitos (f. 102/103 e 115verso).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).
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Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1058519 Nr: 50263-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DRECHMER RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAZINI - OAB:, 

CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 PROCESSO: 50263-08.2015.811.0041 (cód. 1058519)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: REJANE DRECHMER RESENDE

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 241). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

“...as requerentes tiveram ganho real superior ao percentual máximo” (f. 

242) e juntou as cópias (f. 243/248).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos no prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referente aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1059853 Nr: 50975-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA GONÇALINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 50975-95.2015.811.0041 (cód. 1059853)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: VALDA GONÇALINA RODRIGUES

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 213). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 215/221). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f.222/279).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à exequente a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). O 

executado já apresentou quesitos e indicou assistente técnico (f. 

220verso/221).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 
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R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 924224 Nr: 45991-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHINOBU NARITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 PROCESSO: 45991-05.2014.811.0041 (cód. 924224)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: YOSHINOBU NARITA

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 333). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 336/343). Juntou as cópias (f. 344/414).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). Ao 

Estado/executado determino, no mesmo prazo juntar as fichas financeiras 

do exequente.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1027154 Nr: 35440-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ZAMPARONI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 PROCESSO: 35440-29.2015.811.0041 (cód. 1027154)

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: VALDIR ZAMPARONI DE ANDRADE

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por VALDIR ZAMPARONI DE 

ANDRADE contra o ESTADO/MT.

 Sentença (f. 206) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e 

condenou o autor da ação em honorários de sucumbência.

 Petição (f. 213/220) o requerente pugnou ao Juízo “...seguir o precedente 

ou se manifestar como elemento essencial da sentença se existe distinção 

ou superação em relação ao mencionado precedente...”.

Entretanto, elementar que a sentença põe fim ao processo, enquanto 

quaisquer insurgências devem ser tratadas a tempo e modo adequado. O 

Código de Processo Civil preconiza em seu art. 505 que nenhum juiz 

decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide, salvo 

disposições legais.

Nestas condições, ante a inexistência das situações previstas no art. 494 

do CPC, indefiro o pedido (f. 213/220).

Cumpra-se conforme averbado na sentença (f. 206) parte final.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1032649 Nr: 37901-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ANASTACIO DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 PROCESSO: 37901-71.2015.811.0041 (cód. 1032649)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: VICENTE ANASTACIO DE ARRUDA

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 253). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 254/260). Juntou as cópias (f. 261/295).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). Ao 

Estado/executado determino, no mesmo prazo, juntar as fichas financeiras 

do exequente.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1034620 Nr: 38947-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 PROCESSO: 38947-95.2015.811.0041 (cód. 1034620)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 169). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 172/177). Juntou as cópias (f. 178/258).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício da exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 953285 Nr: 1640-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VALDOICÊ NASCIMENTO SANTOS, HELENA 

MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO, 

JUVENAL VITAL DA ROCHA, LUCIANA MAXIMIANA RODRIGUES, MARIA 
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DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA GOMES, LUZINETH DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 PROCESSO: 1640-10.2015.811.0041 (cód. 953285)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: DALVA VALDOICE NASCIMENTO SANTOS e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 186). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 187/190). Juntou as cópias (f. 

191/241).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico no prazo de até 19 (quinze) dias (art. 465, §1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) referentes aos 

honorários periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o 

pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário 

na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita 

com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 973694 Nr: 11069-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 PROCESSO: 11069-98.2015.811.0041 (cód. 973694)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 223). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 225/230). Juntou as cópias (f. 231/310).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

 Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 977152 Nr: 12690-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ CORREA ARRUDA DOS REIS, CLEUZA ALVES 

DE ALMEIDA CARVALHO, NEVES ALVES DA SILVA, MARIA CANDIDA DE 

OLIVEIRA GALINDO, FLAVIA DANIELA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:
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 PROCESSO: 12690-33.2015.811.0041 (cód. 977152)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: BEATRIZ CORREA ARRUDA DOS REIS e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 163). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 165/166). Juntou cópia as 

cópias (f. 167/209).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto às exequentes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465 § 1º do CPC). O 

município executado já apresentou quesitos e assistente técnico (f. 

165/166).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) referentes aos 

honorários periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o 

pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário 

na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita 

com sequestro de valores via Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062047 Nr: 51891-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSIRE LOPES LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira (m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro de 2019."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856903 Nr: 59152-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MORAES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) 

meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, 

II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861944 Nr: 3265-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA RIBEIRO, CLARICE MENEZES, 

DEIZE VIRGILIA DA SILVA, GERSON SILVA VENTURA, JANETE VERGINA 

DA SILVA, JOÃO REIS DOS SANTOS, MARIA IGNEZ DESCHAMPS 

CAVALCANTI BAPTISTA, LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANÇA, 

JUCINÉIA XAVIER DOS SANTOS, JUCILENE DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA MOREIRA ESPIGARES, MARIA DE FÁTIMA JERÔNIMO GOMES, 

MYRIAN MAZZARELO DE OLIVEIRA LOPES, QUINTILIANA XAVIER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT
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 DECISÃO: "Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para 

a perícia técnica/contábil.O laudo pericial deverá ser apresentado em até 

10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).Os 

assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).No 

mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de 

R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) referentes honorários periciais, para 

o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 

02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo 

executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor 

correspondente aos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021094 Nr: 32473-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH LEITE DE AMORIM, MARGARETH PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT, TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - 

OAB:14.194/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980890 Nr: 14522-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981747 Nr: 14892-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOS SANTOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 24 de março de 2020, às 14:30, na Avenida 

Fernando Correa da Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - 

Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061484-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO MAIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1061484-29.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: EXPRESSO MAIA LTDA. ADVOGADO (A): GEANDRE 

BUCAIR SANTOS IMPETRADO: DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER Vistos, 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EXPRESSO MAIA 

LTDA. contra suposto ato coator praticado pelo DIRETOR REGULADOR DE 

TRANSPORTES E RODOVIAS DA AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

AGER/MT. Liminar deferida em plantão judiciário ID 27693684. INTIME-SE a 

impetrante para recolher a diligência. Após o recolhimento, NOTIFIQUE-SE 

a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Às providencias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019405-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON YOCHIO YAMASSAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA OAB - MT14664/-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1047489-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECY DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL DA SME CUIABA 

(PORTARIA 395/2019/GS/SME) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1057001-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P R DA SILVA NETO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Petição ID 27596205 a impetrante 

manifesta que o item “2” da exordial não foi apreciado e postula a análise 

do pedido. Em seguida, petição ID 27614838, informa que fornecerá meios 

ao Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado. No entanto, 

constato que a alegação não prospera, pois, o pedido constante no item 

“2” da petição inicial foi devidamente apreciado pela decisão (ID 27588348) 

e a conclusão do processo se fez de forma motivada envolvendo todos 

os pedidos em sede liminar. Eventual inconformismo com a decisão deve 

ser tratado por meio de recurso adequado. Cumpra-se integralmente a 

decisão (ID 27588348), observando que a impetrante fornecerá meios ao 

Oficial de Justiça plantonista para o cumprimento do mandado. Expeça-se 

o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059623-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON DOMINGOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

matéria posta, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1059688-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ELINEY EUSTÁQUIO DUARTE 

BARRETO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em busca do 

fornecimento do medicamento “Prolia 600 mg”. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 1.000,00. Ante a natureza da causa, com base no que dispõe 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019[1] e Portaria nº 29/2019[2], declino da 

competência jurisdicional para processar os presentes autos, em favor do 

Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, para onde os autos deverão ser remetidos com a urgência 

necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058393-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DA SILVA MORAES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isto, ausente os requisitos 

indispensáveis para concessão da tutela de urgência na forma do artigo 

300/CPC, INDEFIRO o pedido. Ante as especificidades do Ofício Circular nº 

03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável. CITE-SE o 

requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, 

ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação 

(art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências 

legais. Contestado, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a 

contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar 

as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, 

pena de indeferimento. Sucessivamente, intimem-se os requeridos para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[4], indicar e justificar as provas 

que pretendem produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046745-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. G. A. (AUTOR(A))

I. E. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA GREFFE MORAIS OAB - 025.897.431-14 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049796-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO LOIOLA DE CARVALHO OAB - MT26850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1045083-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A decisão liminar foi deferida em 

11/10/2019 (ID 24896139) nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 

12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, por consequência de causa 

e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova o 

imediato restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos a impetrante, 

a título oneroso e por prazo determinado, qual seja PRODEIC (Programa de 

Desenvolvimento do Estado) com consequente apuração e recolhimento 

mensal do ICMS, bem como todos os efeitos decorrentes, até julgamento 

de mérito, pena de multa diária”. Conforme decisão proferida e Termo de 

acordo oneroso efetivado entre as partes, com incentivos fiscais 

concedidos por 10 (dez) anos e validade até 08/2020, DETERMINO o 

integral cumprimento da decisão liminar concedida ID 24896139 de modo a 

restabelecer o incentivo fiscal (PRODEIC) concedido à Impetrante, a título 

oneroso e por prazo determinado, com consequente apuração e 

recolhimento mensal do ICMS, pena de multa diária no valor de 500,00 

(quinhentos reais), a ser suportado pela pessoa física do servidor 

representante da impetrada e que descumpriu a ordem judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se por Oficial Plantonista. Às providencias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014280-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DE PAULA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 002/2009 - SAD/MT - 

UNEMAT) (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Na linha de entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, não é possível 

admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da 

estabelecida em edital de concurso público em razão de circunstâncias 

pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença 

temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa 

possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame (STJ - AR 

5.923/MS), ainda, em atenção ao princípio da isonomia. Ante o exposto, 

INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058885-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA 

proposta por BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO para recebimento de R$ 75.207,71. CITE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo legal, opor embargos à ação monitória 

nos moldes dos artigos 701 e 702/CPC. Apresentado os embargos, 

intime-se o requerente para, querendo, responder aos embargos em até 

15 (quinze) dias, art. 702, § 5º/CPC. Com ou sem manifestação, ouça-se o 

MPE. Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058950-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL MARIA DE MIRANDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, Cuida-se de MS distribuído no 

Sistema de Processos Eletrônicos (PJE) pelo advogado KESLEY VINICIUS 

GONÇALVES NUNES em 10/12/2019 sob o nº 1058950-15.2019.8.11.0041 

sem a presença da peça inicial e/ou documentos. Ante a realidade do 

cadastro eletrônico, por prudência e cautela, determino a intimação do 

advogado para, querendo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

promover a adequação processual, pena de anuência e concordância 

tácita com o cancelamento e baixa do registro eletrônico. Decorrido o 

prazo sem provocação, certifique-se e proceda-se o cancelamento da 
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distribuição registrada sob n° 1058950-15.2019.8.11.0041 com as baixas 

de estilo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059910-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ROCCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (INDEA/MT) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por SIDNEI GUEDES FERREIRA contra o 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, recebido no plantão. Sentença homologatória de 

desistência da ação ID 27442941. Diante da realidade processual, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059103-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. SILVEIRA BARBOSA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por F. SILVEIRA BARBOSA 

EIRELI contra ato coator supostamente praticado pelo GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SEFAZ/MT. Ao exame dos 

autos, verifico a ausência de quaisquer documentos anexados à inicial. 

Nestas condições, por prudência e cautela, antes de qualquer 

deliberação, determino a intimação do impetrante para, querendo, no prazo 

de até 15 (quinze) dias, promover a juntada dos documentos essenciais 

para o processamento da ação, pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e custas. Às urgentes 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060598-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MT77467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, com base no que dispõe 

o art. 151, II do CTN e a Súmula 112 do STJ, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de tutela de urgência e determino ao requerido abster-se de incluir 

o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, bem como, se 

abster de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa - 

CPEN (art. 206 do CTN), em relação ao processo administrativo nº 

0413-003.282-7, objeto da presente demanda judicial. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto 

composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se o requerido para, querendo, no 

prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar provas que pretende produzir com 

as justificativas necessárias, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o 

MPE. Superadas as fases precedentes, conclusos. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057555-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO NEGRISOLI DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Coordenadoria Socioeducativa (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro QUILOMBO, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, 

querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante 

do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. 

Às urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056659-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL SANTOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 
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Tr ibu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações 

que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante 

do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. 

Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1052123-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE JONICE ORTIZ DO ESPIRITO SANTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036344-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL TULIO OAB - MT26577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ - GUTIERREZ SOARES CAEXETA 

(IMPETRADO)

estado de mato grosso (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ - JAKLINE MOURA NOGUEIRA 

FIGUEIREDO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Atento às considerações mencionadas e às especificidades da situação 

fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida 

temerária ante a aparente de legalidade do ato administrativo. Nestas 

condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024547-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Após a análise do contexto processual e das informações públicas 

constantes no sistema eletrônico do DETRAN/MT, constata-se que o 

impetrante foi autuado 02 (duas) vezes, no mesmo dia, por utilizar veículo 

para demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, 

derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, o 

que pressupõe a notificação pessoal, no momento em que foi flagrada 

pela autoridade policial competente. Desta forma, verifica-se 

imprescindível à manifestação prévia da autoridade apontada como 

coatora face à complexidade que envolve a alegada ausência de dupla 

notificação e hipotética violação ao contraditório e ampla defesa. Por tais 

razões, com sustentáculo no poder geral da cautela, postergo a 

apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação dos 

informes, o que faço com vistas a colher maiores elementos a fim de 

decidir com mais segurança. Notifique-se a autoridade nominada como 

coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/ 

2009), observado disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre 

representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051720-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DANTAS OAB - GO26103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Aquisições e Contratos da Secretaria de Segurança 

Pública do Governo do Estado de Mato Grosso, Sra. Nadya Bruno Morceli, 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 
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Atento às considerações antes mencionadas e às especificidades da 

situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada 

é medida temerária, ante a presunção de legalidade do ato administrativo. 

Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026150-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR FRANCISCO GOES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem as informações, certifique-se 

e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei n° 

12.016/2009). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028664-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PAULO NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049246-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048866-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAILDIS PRADA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036148-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRARA - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONEXOES E 

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI OAB - SP25677 (ADVOGADO(A))

BRENO ACHETE MENDES OAB - SP297710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011549-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037999-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA OAB - BA32886 (ADVOGADO(A))

LARISSA AMARAL OLIVEIRA OAB - BA59237 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036020-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS OAB - MG81921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 945834 Nr: 57902-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE CASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 PROCESSO: 57902-14.2014.811.0041 (Cód.945834)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: SÉRGIO HENRIQUE CASO

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença na forma de quantia certa 

conforme requerimento da exequente (f. 92/102).

O Executado impugnou a execução sob a alegação da inexistência de 

título executivo e requereu sua extinção (f. 104/112). O exequente 

informou ser portador de doença grave - CID 10 - C-18.9 e requereu 

prioridade na tramitação processual (f. 174/176). Juntou cópias (f. 

177/189).

Razão assiste ao executado, pois, consoante teor da sentença (f. 37/41) 

os valores da condenação “...serão apurados em liquidação de sentença”, 

enquanto recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para 

retificar critérios e índices a serem aplicados na atualização do crédito (f. 

86/87).

Nestas condições, por tratar-se de decisão transitado em julgado, acolho 

parcialmente a impugnação (f. 104/112), chamo o processo à ordem e 

retifico o comando judicial (f. 103) que determinou cumprimento de 

sentença na forma de quantia certa. Todavia, recepciono o pedido como 

liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC).

 Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de até 30 (trinta) dias 

sucessivos, apresentarem pareceres, documentos elucidativos, indicarem 

assistentes técnicos e quesitos (art. 510/CPC).

Ante a enfermidade do exequente (f. 174/189), defiro o pedido de 

prioridade na tramitação processual (art. 1048, I, do CPC).

Expeça-se o necessário. Às urgentes providências.

Cuiabá, 17 de outubro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

JV / E

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 719322 Nr: 14985-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 PROCESSO: 14985-82.2011.811.0041 (cód. 719322)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES NETO

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos.

Processo em fase cumprimento de sentença, conforme comando judicial 

que determinou a expedição do oficio requisitório (f. 330).

Petição (f. 333) e cópias (f. 334/337) o exequente informou problemas de 

saúde e requereu imediato pagamento do crédito.

 Certidão (f. 338) averbou que documentos destes autos foram 

encaminhados ao setor de cálculos do DAP para atualização do crédito e 

expedição da RPV nos termos do Provimento nº 11/2017-CM.

Entretanto, tendo em vista o teor dos laudos e atestados médicos (cópia f. 

334/337), defiro a prioridade no trâmite processual, nos termos e para os 

fins colimados no art. 1048, I, do CPC.

Dê-se ciência ao setor de cálculos do DAP, para prioridade no trâmite 

processual, conforme averbado nesta decisão.

Às urgentes providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

SK / E

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 922316 Nr: 44791-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA, ANHAMBI 

ALIMENTOS OESTE LTDA- MAROMBI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 PROCESSO: 44791-60.2014.811.0041 (Cód. 922316)

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTES: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA E OUTRO

IMPETRADO: GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ

Vistos.

Mandado de Segurança impetrado por ANHAMBI ALIMENTOS NORTE 

LTDA e outro, contra ato praticado pelo GERENTE DA CONTA CORRENTE 

FISCAL DA SEFAZ-MT, para fins de “...afastar a exigência do ICMS sobre 

o valor apurado do ICMS calculado sobre a subvenção concedida à 
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empresa distribuidora de energia elétrica pelo Poder Público ...”.

Pedido liminar parcialmente deferido consoante decisão (f. 86/88), que 

determinou a abertura de conta judicial para mensalmente recolher em 

juízo, o valor apurado de ICMS sobre a subvenção econômica concedida à 

distribuidora de energia elétrica.

 Sentença julgou procedente o pedido posto na inicial (f. 154/158). 

Acórdão TJMT (f. 257/268) não reconheceu recurso de apelação do 

impetrado, porém, retificou a sentença e negou a segurança. Embargos 

Declaratórios rejeitados e ordenado a remessa dos autos ao Juízo de 

origem para apreciar (f. 300verso) o pedido do autor da ação (f. 216/250, 

reiterado f. 293).

 Posto isso, em que pese inexistência de dilação probatória em ação 

mandamental, todavia, por prudência e cautela, intime-se o impetrado para, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de valores depositados em 

juízo e alegados como recolhidos de forma equivocada, observado o teor 

das peças da impetrante (f. 216/250, 293) e da distribuidora de energia (f. 

287(.

Decorrido o prazo, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

JV /

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1012768 Nr: 28719-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 PROCESSO: 28719-61.2015.811.0041 (Cód. 1012768)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 EXEQUENTE: ANTONIETA MARIA DE MAGALHÃES

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença (f. 155/157).

Intimado para eventual impugnação (f. 158), decorreu o prazo sem 

manifestação do executado (f. 158 verso).

 Petição (f. 159/160) a exequente requereu pagamento e indicou o valor do 

crédito sem apresentação da memória de cálculo.

Posto isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para, no prazo mais 

breve possível, observada a prioridade no trâmite processual destes 

autos (autora idosa), atualizar o crédito exequendo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

JV / E

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 391819 Nr: 27200-61.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVELTO CANTUÁRIO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MOURA - 

OAB:8714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 PROCESSO: nº 598/2009 - n.ú. 27200-61.2009.811.0041 (cód. 391819).

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 EXEQUENTE: ENIVELTON CANTUARIO E SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vistos.

Petição (f. 187) o exequente requereu a reconsideração da decisão (f. 

186) que declinou da competência em face do valor da causa. O autor 

postulou ainda a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Ao exame do caderno processual, verifica-se sentença proferida (f. 

114/120) que julgou procedente os pedidos postos na inicial, ratificada 

consoante r. Acórdão (f. 133/137), transitado em julgado (f. 139), 

inexistindo fundamentos para declínio de competência na atual fase 

processual.

Nestas condições, acolho o pedido do exequente, torno sem efeito a 

decisão (f. 186), e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, 

para, no prazo de até 05 (cinco) dias, atualizar o crédito exequendo, 

observado os apontamentos do executado (f. 184).

 A seguir, ouçam-se as partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

pena de anuência e concordância tácita.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

SK / E

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 872283 Nr: 11250-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO: 11250-36.2014.811.0041 (cód. 872283)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: VILMAR DE MORAIS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cumpram-se integralmente as determinações averbada na decisão de (f. 

525).

 A seguir, intime-se o perito para dar prosseguimento ao trabalho pericial.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 EP / E

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143802 Nr: 26132-86.2003.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSA DE FATIMA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DURVAL TEODORO 

DE MELO, para devolução dos autos nº 26132-86.2003.811.0041, 

Protocolo 143802, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903988 Nr: 32855-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443228 Nr: 18950-05.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAIABIS DE VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Fica o(a) Advogado(a) GABRIELA DE SOUZA CORREIA, OAB/MT 10.031, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008995 Nr: 27115-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885943 Nr: 20472-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES EPP, VILMAR 

VILSON ZBORALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383337 Nr: 19665-81.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMAR DA COSTA LUZ, ALCINO FERREIRA DO 

NASCIMENTO, AZONIL ESPIRITO SANTO DE FIGUEIREDO, BENEDITO 

MATOS, ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, CLAUDIO COELHO BARRETO 

JUNIOR, NESTOR MARIANO SOUZA FILHO, MOISES DA SILVA FILHO, 

MICHEL ASCHAR, JOÃO PEREIRA VALENTIN, JAIR CUIABANO KUNZE, 

GONÇALO JOSÉ ZEFERINO DA LUZ, EDIO JOSÉ SILVA DUARTE, EDSON 

DUARTE BELEM, VALDECI BENEDITO DA SILVA, SILVESTRE PINHEIRO DA 

CRUZ, ODENIL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Considerando a juntada do malote de fls.1178/1199, intima-se as partes 

para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027220 Nr: 35477-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949968 Nr: 60357-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FALCÃO GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054336 Nr: 48503-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038920 Nr: 41090-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE CUIABA - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839315 Nr: 43847-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELISIO MOREIRA, ANTONIO BALBUENO, 

FÁBIO APARECIDO PEREIRA FAGUNDES, TIAGO COSTA E GOMES, ELIEL 

NICHOLSON DOS SANTOS ARAÚJO, JOSIMAR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058520 Nr: 50264-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SALES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043413 Nr: 43216-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847549 Nr: 51042-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELISIO SOUZA PIO, JUAREZ PEREIRA DE 

LACERDA, LÚCIDIO RODRIGUES DE SOUZA, JUCINEI JOSÉ DA SILVA, 

LAUDELINO FERNANDES DA CUNHA, LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

NEI DOMINGOS DA COSTA, MARILEIDE SANTOS FERRAZ, PEDRO JOSÉ 

DA SILVA, MARCIBLINE GONÇALVES ROCHA, MARCIO VINICIUS 

RODRIGUES DA SILVA, MAURIZON GOMES DOS SANTOS, PAULO 

BARBOSA SANTOS, ROSANGELA DUARTE DOS SANTOS, SIDNEI 

AQUINO DE JESUS, WALTER RODRIGUES DA SILVA, VANDA APARECIDA 

PEREIRA, SIDINEI MATEUS FERNANDES, TEMISTOCLES ALVES DE 

ARAÚJO JUNIOR, ROSIMAR VICENTE MACHADO, WANDERLEI BESSA 

SILVA, WAGNER MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894348 Nr: 26114-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FELIX MENDONÇA, ANDERSON 

CLEMENTINO DE SOUZA, MANOEL CARVALHO DOS SANTOS, DIONICE 

BONFIM DOS SANTOS, EDILSON ALVES CORREA, MARCOS ALBERTO 

DA SILVA, ROZANE VITORASSI DE TOLEDO, ROBSON MARTINS DE 

CARVALHO, VALERIA DAS GRAÇAS DE PAULA E SOUSA, NEVIO 

LOTUFO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724698 Nr: 20377-03.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DONIZETE LÚCIO - 

OAB:229202/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luilson de Barros Malheiros 

- OAB:5016/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886931 Nr: 21221-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

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

OAB:12.770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, YURI 

MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA - OAB:27356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 744406 Nr: 41445-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 PROCESSO: 41445-09.2011.811.0041 (c9341ód. 744406)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: AURIVAL DIAS PEDROSO

EXECUTADO: MT SAÚDE

Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença, referente ao crédito de 

dano moral, material e honorários de sucumbência (f. 48/53) todos em 

favor do exequente (f. 55), pois, trata-se de advogado em causa própria.

Decisões (f. 113/115) homologaram os cálculos oficiais (f. 106/107) e 

ordenaram a expedição do respectivo requisitório. Oposição recursal 

infrutífera (decisão TJMT f. 146/148).

 Nestas condições, certificado o trânsito em julgado, com base no art. 100 

da CF, art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/17 e artigos 266/267 do RI/TJMT, 

expeça-se ofício requisitório em favor do advogado/exequente AURIVAL 

DIAS PEDROSO, no valor de R$ 32.506,99 (cálculo f. 106/107, data base 

novembro/2016), com sintomática remessa ao Presidente do e. TJMT).

 Deixo de determinar atualização do crédito, pois, na ocasião do 

pagamento deverá ser atualizado, conforme normas que regem a matéria.

 Tendo em vista tratar-se de credor idoso e portador de enfermidade 

grave (f. 143/145), defiro o pedido de prioridade no trâmite processual 

(art. 1048, I do CPC) e a benesse prevista no art. 100, § 2º da Constituição 

Federal.

 Às urgentes providências.

 Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

PR / E

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 916296 Nr: 40974-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE POTELLA(PROCURADOR DA UNIÃO) - OAB:

 PROCESSO: 40974-85.2014.811.0041 (cód. 916296)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença. No comando (f. 164) 

determinei a intimação da APSADJ (Agência da Previdência Social) a fim 

de efetivar o cumprimento da obrigação imposta pela sentença.

A Procuradoria Federal afirmou que a intimação por mandado (sem o 

processo) fere dispositivo legal, uma vez que as intimações devem ser 

feitas por carga pessoal com remessa dos autos em carga. Postulou nova 

intimação e a abertura de prazo (f. 168/169).

O Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) concedeu à Advocacia 
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Pública a prerrogativa da intimação pessoal, nas mesmas condições 

previstas para o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Tendo em vista o presente caso envolver processo físico, com base no 

art. 183, § 1º do CPC, defiro o pedido (f. 168/169) e determino a reiteração 

da intimação do executado (INSS), na pessoa de seu representante legal, 

agora com remessa dos autos em carga, para, no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, comprovar o cumprimento da sentença (f. 

128/131) e restabelecer o benefício de auxílio-doença à exequente MARIA 

DE FÁTIMA DA SILVA, (NB: 6052761117 e CPF: 362.639.741-68), pena de 

suportar sanções administrativas, cíveis, criminais e multa diária por 

descumprimento.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

PR / E

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866631 Nr: 6899-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: kimbelli keisy cavalcanti 

eufrasio - OAB:27065/0, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - 

OAB:24.230/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o pedido de desarquivamento dos autos, intima-se o 

patrono da parte requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055671 Nr: 49034-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANO BISNETO MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55813 Nr: 1215-96.1986.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MACHADO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LUIZ CARLOS 

PINHEIRO DE SOUZA - PROC. DO ESTADO. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - 

OAB:33223

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO FELIPE 

ANDRADE SILVA VIEIRA, para devolução dos autos nº 

1215-96.1986.811.0041, Protocolo 55813, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815852 Nr: 22301-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO WAGNER DE ANDRADE, RODOLFO 

PAIER, LENY FERREIRA GOULART, EMANUEL MESSIAS FERREIRA, 

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, NILTON NELSON GOULART, SILAS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772875 Nr: 25996-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810477 Nr: 16969-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que decorreu o prazo para a Agência da Previdências Social de 

Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ comprovar o cumprimento 

da sentença, confome determinação anterior. Sendo assim, impulsiono os 

autos intimando a parte autora para manifestar-se ou requerer o que 

entender de direito.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021424-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA REGINATO FURLAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120-O (ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011399-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060172-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE ABREU (AUTOR(A))

ISMAEL FELISBERTO (AUTOR(A))

JACI LUCAS CAITANO (AUTOR(A))

JOAQUIM BOMFIM SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARINALDO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

ADENCAL SIOMA DA SILVA (AUTOR(A))

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR(A))

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Deste modo, intime-se os autores para: (a) 

esclareça o interesse a resultar em sua legitimidade para a propositura da 

presente ação anulatória. (b) manifeste sobre a possível fulminação da 

pretensão anulatória pela prescrição. (c) acostar, caso queira, a íntegra 

dos processos administrativos de legitimação de posse de cada um dos 

autores junto ao INTERMAT. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o interregno epigrafado, retornem os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1058952-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN DA COSTA SOUZA TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Não obstante a impetração do 

presente Mandado de Segurança, não consta no sistema PJe a exordial e 

seus respectivos documentos. Em razão disso, INTIME-SE o impetrante 

para emendar o presente writ no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 321, do CPC, em cujo ato colacionará, junto ao sistema 

PJe, a peça inaugural e a respectiva documentação (prova 

pré-constituída), sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059708-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

OSNI SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Cite-se a parte ré quanto aos termos da 

presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025021-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025418-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. A ação é movida 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mas no bojo da petição inicial a parte 

autora faz menção a decisão proferida pelo Prefeito Municipal de 

Uberlândia – MG e ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 

Gerais. Destarte, faculto à autora o prazo de 15 dias para a devida 

emenda da petição inicial, se assim entender, de modo a adequar os fatos 

e fundamentos jurídicos do pedido à pretensão vertida na exordial. No 

mesmo prazo, deverá trazer os atos constitutivos da pessoa jurídica, bem 

como cópia do(s) ato(s) administrativo(s) que pretende anular. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504973-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 0504973-10.2015.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 50.000,00; Requerente: 

AUTOR: JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO Requerido: RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar 

as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 17 de abril de 2017 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017910-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para o recolhimento das custas 

judiciais pendentes, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da sentença ID 

4340298 e cálculo ID 6836847. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001930-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO WEBLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

JOSE EMETÉRIO RIBEIRO NETO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, pelas razoes encimadas, DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA 

LIMINAR vindicada pelo que determino à autoridade coatora que, no prazo 

de 48 horas, admita o recurso voluntario nº 5756861/2020 (ID 28106570), 

encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das 

alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários 

nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo 

administrativo referenciado. Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da 

Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, com urgência.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245562 Nr: 13550-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

- SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FREDERICO 

AUGUSTO SOUSA,  para  devo lução dos  au tos  n º 

13550-49.2006.811.0041, Protocolo 245562, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891259 Nr: 24047-44.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830699 Nr: 36393-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR DIAS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813120 Nr: 19603-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR DIAS DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046676 Nr: 44721-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAIR PEREIRA FONSECA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007042 Nr: 26361-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCALON, MARIA BERNARDO DA COSTA, 

MARIA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819636 Nr: 25907-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DE RECEITAS DO MUNICIPAIS DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ, CHEFE DO GAT - GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DA PREFEITURA, CHEFE DA PROCURADRIA FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a impetrante para, se 

manifestar acerca da decisão de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 10862-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON PROFETA DA CRUZ E OUTROS., MOACIR DO 

COUTO, ABRAÃO DE SOUZA DANTAS, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, 

ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO, ABRAAO APARECIDO CAMPOS DA 

SILVA, OUTROS, ABRÃO FERREIRA DE BRITO, ACÁCIO RODRIGUES 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

CÉZAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, IVANILDO DE ALMEIDA - OAB:25704/O, MARCELO 

THADEU GUERRA E SILVA - OAB:16.862/MT, Reginaldo do Prado 

Goes - OAB:24562/O-MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - 

OAB:1752, Valeria Mendonça Pinto - OAB:26257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOSE 

VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, ULINDINEI 
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ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 2217/2251, são 

intempestivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059566 Nr: 50811-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAAD MELO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA 

MUNICIPAL CUIABÁ, MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para, se 

manifestar acerca da decisão anterior de fls. 304.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882395 Nr: 18207-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINATO & COSTA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 

DENARCI LUIZ BROGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. Em 

cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga pessoal 

para a PGE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808669 Nr: 15141-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA FERNANDES E HOSSODA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE, GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA 

CORRENTE FISCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. Em 

cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga pessoal 

para o requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929843 Nr: 49227-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIP MAGAZINE E COMERCIO LTDA, DÉZIO 

CAPISTRANO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS, DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE BARROS 

- OAB:7.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. Em 

cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga pessoal 

para o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418561 Nr: 5356-21.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO RICARDO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fls. 224, intimo a parte autora para 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022670 Nr: 33245-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANNE LAURA GALVÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Akerley - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863220 Nr: 4200-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA MORAES DE SOUZA, JAQUELINE DE 

MORAES RIBEIRO, JOAZIL JUSTO MORAES DA COSTA, JOSÉ ALEIXO DE 
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MORAES, JOÃO BOSCO SÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 

JUCYLEIDE ARAUJO ROCHA, NILSON FERRO DE OLIVEIRA, MARIA 

EUNICE DE ARAÚJO SILVA, MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS SOARES, 

MARIA ISABEL WERNER MOREIRA, NADIR FERREIRA PAELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973348 Nr: 10893-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023803 Nr: 33795-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON AKERLEY DA SILVA 

- PROCURADOR - OAB:8.930/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382855 Nr: 18299-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS BERNARDINO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858233 Nr: 207-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DEONIZIO ELIAS, DENICIA FERREIRA DA 

SILVA, FILIPE SAMPAIO, FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO, HELOISA 

MENEZES SILVA MUNIZ, JOSÉ DONIZETE NOGUEIRA, MARLENE 

GREGORIO RODRIGUES LIMA, NEUSA FERREIRA TELES NOGUEIRA, 

RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA, SILVINEY CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904827 Nr: 33461-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SANTARÉM FERREIRA DE OLIVEIRA, ANA 

PAULA SILVA DE FARIA, DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, ANDRE 

LUIZ PRUDENCIO BORGES, GISELLE DE ALMEIDA COSTA, ELIETE 

BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTTO, MANOEL ELIAS DE REZENDE, 

LAURA BARBOSA LIMA, MARIA LUISA PEREIRA GOES FRAGA, JADER 

PEREIRA DE SOUZA, MÁRCIA DE CAMPOS, NEY DA SILVA PEREIRA, 

ROBERTO MAGNO RODRIGUES DA SILVA, ROSEMEIRE MARTINS DE 

ALMEIDA, SUZANA BRAGÉ, VERA LUCIA VIEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789416 Nr: 43423-84.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DENIZE DE PAULA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte autora é 

tempestivo. Assim, remeto os autos à PGE, para apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058537 Nr: 50276-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:OAB MT 158, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Tendo em vista decisão de fls. 463, intima-se a parte autora para 

apresentar pareceres.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078227 Nr: 363-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DA ROCHA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 

ESTADO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:PROC. DO ESTADO

 DECISÃO: "3. Vieram-me conclusos. Decid4. Compulsando os autos, a 

princípio, o mesmo encontra-se apto para prolação de sentença, porém, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da 

Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25.07.2019, alterou a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

atribuindo-lhe o seguinte quadro:

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado”.5. Ademais, nos termos do art. 2º, da referida 

Resolução, as demandas que envolvam saúde pública continuarão a 

tramitar nos respectivos juízos, com exceção daquelas em que o direito 

material pleiteado revista-se de natureza continuada (trato sucessivo), 

ainda que em fase de execução.6. Destaca-se que a data de fixação para 

início da distribuição dos feitos, conforme previsto no art.6º daquela 

Resolução, ocorrera em 30.09.2019, conforme Portaria n. 29/2019-CM, 

publicada no DJe n. 10.584, de 25.09.2019.7. Por todo o exposto, 

considerando que a lide aqui proposta refere-se à prestação continuada, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 1ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande.8. Às providências, remetendo-se os autos 

àquele Juízo, consignando-se os nossos cumprimentos.9. Cumpra-se com 

gência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046775 Nr: 44778-27.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GUILHERME CARISSIMI, MARILI CARISSIMI 

HEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 SENTENÇA: "...1. Logo, em razão disso, a referida pessoa jurídica deverá 

buscar amparo mediante a via ordinária própria, pelo que INDEFIRO o 

pedido de fls. 98/102.12. Demais, considerando a extinção do feito 

principal, inclusive com certidão de trânsito em julgado, apontando a 

intransmissibilidade em razão da natureza personalíssima da ação, 

DECRETO A EXTINÇÃO da presente ação, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.13. Considerando o 

deferimento da tutela às fls. 25/26, DETERMINO a cessação de sua 

eficácia, nos termos do art. 309, III, do CPC.14. Sem custas em face da 

gratuidad

15. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios em 8% do valor da causa, 

considerando o patamar estabelecido no art. 85, §3º, inciso II c/c §6º do 

mesmo dispositivo, ambos do CPC.16. P. R.17. Com o trânsito em julgado 

arquive-se os autos, com as baixas necessárias.18.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252602 Nr: 18450-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GARCIA DA SILVA, IVONE GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E 

SILVA - OAB:8659-E - UFMT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, 

FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO - OAB:3017, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

-E 9909, NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRA OLIVEIRA - 

OAB:7149-B, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 DECISÃO: "Vistos.1. Trata-se de Execução de Sentença proposta por 

Robson Garcia da Silva em face do Estado de Mato Gross

2. Após a expedição de Ofícios de Requisição de Pequeno Valor (fls. 

308/309), em 22.11.2017, os respectivos créditos do exequente e de seu 

Advogado foram atualizados, conforme Certidão de fls. 319, razão pela 

qual determinei a intimação do Estado para manifestar-se (fls. 320), o 

fazendo às fls. 321/325.3. Em síntese, o ente público alegou: a.) 

dificuldades financeiras para saldar o crédito dos exequentes, indicando 

conta bancária para eventual sequestro de seus ativos financeiros; b.) em 

decorrência da atualização do referido crédito, este superou o teto 

estabelecido pela Lei Estadual n. 7.894/2003; c.) pela superação do teto, 

requer a intimação do exequente para optar pela forma de processamento 

via precatório; d.) também, requereu a intimação do Núcleo de Prática 

Jurídica da UFMT, para informar seu CNPJ.4. Vieram-me conclusos. 

Decid5. Considerando os requerimentos do executado, INTIME-SE os 

exequentes a se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. 

Prazo: 15 (quinze) dias.6. Anote-se que nos termos do art. 100, §8º, da 

CF/88, é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 

execução, a fim de que seu pagamento se dê simultaneamente por dois 
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mecanismos de satisfação do crédito (art. 2º, §2º, do Provimento n. 

11/2017-CM/TJMT).7. Decorrido o prazo, VOLTEM-ME imediatamente 

conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965245 Nr: 7062-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P CANDIDO DOS SANTOS ME., PEDRO CÂNDIDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fls. 877, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792473 Nr: 46569-36.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967474 Nr: 7986-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVES LUIZ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ANÁLISE 

RECEITA PÚBLICA SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALVES CORREA 

BERNARDI - OAB:15.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão anterior, tendo em vista a petição do impetrado 

de fls. 138, impulsiono os autos intimando o impetrante para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920290 Nr: 43589-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:15490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977936 Nr: 12985-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 DECISÃO: "De início, REJEITO os embargos à execução aportados às fls. 

53/54 pela parte executada, eis que intempestivos, a teor da certidão de fl. 

39, com fulcro no art. 918, I, do CPC.Acerca dos objetos da presente ação 

executória, a parte exequente revela que promoveu cessão de crédito 

parcial em relação às duas certidões, sendo ambas as vias originais 

inseridas nos processos administrativos de compensação sob a guarda 

do Poder Executivo Estadual (fl. 27), para os fins da Lei n. 

8.672/2007.Sendo assim, a despeito da possível idoneidade das cópias 

autenticadas das certidões trazidas aos autos pelo exequente às fls. 

50/51, “ad cautelam”, INTIME-se a Procuradoria Geral do Estado para que 

anexe a íntegra dos Processos Administrativos de Compensação ns. 

18.489/2010 e 26.891/2012 aos autos, assim como o histórico atualizado 

das Cartas de Procurador ns. 225/2010 e 226/2010 objetos da presente 

execução, vez que imprescindíveis para a comprovação da liquidez, 

certeza e exigibilidade da execução pretendida na espécie (art. 783 do 

CPC), ante os contornos fáticos delineados pelo exequente (“in status 

assertionis”), com fulcro no art. 396 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.Após, 

remetam-se os autos conclusos.CUMPRA-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916651 Nr: 41211-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC DA SEFAZ - MT, GERENTE DA 

CONTA CORRENTE FISCAL - SEFAZ, AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA (AAF) DA SECRETARIA DE FAZ. DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096946 Nr: 9275-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR DEODERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista decisão de fls. 74, intima-se a parte autora 

para o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343206 Nr: 13433-87.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SÚDS/PSRLDSDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101498 Nr: 11126-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA KOVALESKI, GRACIMEIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Tendo em vista a proposta de honorários periciais, intima-se as partes 

para manifestar acerca da proposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856062 Nr: 58432-52.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: VADI JOSÉ GRACIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VADI JOSE GRACIANO - 

OAB:29850/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "Com efeito, considerando as formalidades essenciais à 

constituição válida da relação processual, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

determino INTIME-se a parte exequente para emendar a petição inicial de 

forma a regularizar a propositura da ação executiva nos termos do art. 

798 do CPC, sob pena de indeferimento (art. 321 CPC). Prazo: 15 (quinze) 

dias.Em tempo, anote-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, 

da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, 

excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da 

contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou 

da causa de pedir” (REsp n. 1.477.851/PR, Relator Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 

4/8/2015).Após, INTIME-se a parte executada para os fins do art. 915 do 

CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939226 Nr: 54193-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG(S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:

 DECISÃO: "6. Portanto, sendo indispensável à prévia etapa liquidatória 

para o efetivo cumprimento de sentença, INDEFIRO o pedido de fls. 

125/129.7. Entretanto, em homenagem aos postulados da economicidade e 

da instrumentalidade das formas, RECEBO o pedido como liquidação de 

sentença, que se procederá por arbitramento (art. 509, I CPC).8. 

INTIMEM-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos (art. 510 CPC). Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos.9. 

Outrossim, considerando a natureza do objeto da liquidação, o qual 

sinaliza a necessidade de realização da prova pericial, desde logo 

determino às partes que, no prazo assinalado, formulem seus quesitos e 

indiquem assistentes técnicos.10. Em havendo a solicitação de 

documentos comuns que estejam em poder da parte executada, esta 

deverá apresentá-los no prazo acima assinalado.11. INTIMEM-s12. 

EXPEÇA-se o necessário.13. Após, concluso"s.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744868 Nr: 41962-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ISAIAS 

ALVES DE SOUZA - OAB:15.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "1. Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 216/217) que 

move JACKSON DE SOUSA FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).2. Intime-se a parte executada para, 

querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação por 

quantia certa, limitando-se às hipóteses elencadas nos incisos do art. 535 

do CPC.3. Havendo alegação de excesso de execução, a parte executada 

deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição (§ 2º, art. 535, do CPC).4. Intimem-s5. 

Expeça-se o necessári6. Cumpra-s"e.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753365 Nr: 5266-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAROLI CANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 SENTENÇA: "Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a autarquia 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% 

(dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação 

desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas.Tendo em vista 

a comprovação do pagamento dos honorários periciais pelo INSS às fls. 

187/191, EXPEÇA-se alvará judicial em favor do Perito deste Juízo, Dr. 

João Leopoldo Baçan, consignando-se os dados bancários informados à 

fl. 194.Apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 

STJ, tendo em vista o curto período entre a cessação administrativa do 

auxílio-doença e a data da decisão judicial liminar que determinou o seu 

restabelecimento, e considerando o valor mínimo do benefício 

previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação 

singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, desta 

feita, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC. Razão 

disso, DEIXO de encaminhar os autos ao segundo grau de jurisdição.Sem 

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

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.CUMPRA-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138168 Nr: 26632-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIN - OAB:, 

DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "Pelo exposto, REJEITO a desistência recursal pretendida, pelo 

que INTIME-se novamente o apelado para que apresente as contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto às fls. 73/78, nos termos do art. 1.010, 

§1° do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.Em seguida, ENCAMINHEM-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as 

homenagens do juízo.CUMPRA-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774007 Nr: 27190-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Tendo em vista o pedido do desarquivamento pelo REQUERENTE, 

intime-se para que possa se manifestar a cerca do pedido do 

desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943440 Nr: 56552-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA HELENA DE CAMPOS, VALSON ANTONIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

CERTIFIQUE-se acerca da eventual transcorrência do prazo para o 

apelado apresentar contrarrazões.

Em seguida, REMETAM-se os autos ao E. TJM, consignando-se as 

homenagens de estilo (art. 1.023, §3º, do CPC).

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895868 Nr: 26988-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, NORTÃO 

NOTICIAS - WEB SITE, JORNAL OESTE, VG NEWS, VALE DO JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:, 

ITAMAR LIMA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.828, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, SUSANNE 

CHRISTINNE ROSA ARRUDA - OAB:17.606-O/MT, WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 SENTENÇA: "Ante ao exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva “ad 

causam” do Estado de Mato Grosso, em relação a quem decreto a decreto 

a extinção da ação, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, 

inciso VI, do CPC.Sem custas vez que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários em favor do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro em 3% 

(três por cento) do valor da causa, em razão da existência de múltiplos 

demandados.Em razão da exclusão do Estado de Mato Grosso do polo 

passivo da relação processual, DECLARO este Juízo da 3ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

processar e julgar a presente ação. Por conseguinte, nos termos do artigo 

53, IV, ‘a’, do CPC, DECLINO a competência em favor da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião.Preclusa a via recursal, com as baixas e 

anotações necessárias, remeta-se os autos ao Juízo 

Competente.INTIMEM-se.CUMPRA-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352592 Nr: 22772-70.2008.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ELZA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá.INTIMEM-se.Preclusa a via recursal, 

REMETA-se ao Juízo competente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352892 Nr: 23285-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO - ME, 

GESSI DE FATIMA CANGUSSU DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, CARLOS 

EMILIO BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá.INTIMEM-se.Preclusa a via recursal, 

REMETA-se ao Juízo competente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390887 Nr: 26258-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO REBELLO, ANTONIO FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361061 Nr: 30951-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPROS-MT - SIND. DOS PROF. DA EDUCAÇAO BASICA 

DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831646 Nr: 37295-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTOER BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1048274-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048274-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETROLEO S.A. ADVOGADA: MARIA LUCIA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de procedimento comum com pedido 

de tutela de evidencia ajuizado por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO 

S/A em face do ESTADO DO MATO GROSSO, na qual a requerente pleiteia 

a prestação de caução para “ suspender a exigência fiscal objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito nºs 1134687-9 e 1134685-2, não seja 

óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos 

do artigo 206 do CTN, tendo em vista a caução ofertada (seguro garantia) 

”. É o relato do essencial. Decido. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência (art. 294, caput, do CPC). No caso em tela, a 

autora formula pedido de concessão de tutela provisória de evidência 
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calcada no art. 311, II, do CPC. De plano, há que se consignar que estão 

demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de evidência, 

porquanto além da prova documental suficiente acerca dos fatos 

constitutivos do direito do autor, existe tese firmada em julgamento 

repetitivo acerca da possibilidade de ser fornecida certidão positiva com 

efeitos de negativa mediante oferecimento de caução idônea, ainda que 

não seja em dinheiro (STJ - Tema 237 - REsp 1123669/RS) . No presente 

caso, a requerente ofereceu caução por meio de seguro-garantia no valor 

d e  R $  2 0 2 . 9 8 3 , 8 4 ,  r e p r e s e n t a d o  p e l a  a p ó l i c e  n º 

024612019000107750025064, com vigência no período de 15/10/2019 e 

15/10/2024, emitida pela seguradora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., 

registrada na Superintendência de Seguros Privados do Ministério da 

Fazenda, com cláusula de atualização monetária do valor da garantia com 

os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices 

legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa da União. Deste 

modo, tendo a parte autora acostado aos autos apólice de seguro-garantia 

no montante suficiente para cobrir o débito litigioso, o direito à certidão 

positiva com efeitos de negativa como requerido, é expressamente 

garantido pelo entendimento jurisprudencial supramencionado, portanto, 

caracterizada a plausibilidade do direito invocado. Por outro lado, o risco 

de lesão grave e de difícil reparação ao direito da autora, em caso de 

concessão da medida somente ao final do processo, configura-se na 

iminência de inscrição em dívida ativa, com as restrições de concessão de 

crédito e de contratação com o poder público daí decorrentes, bem como 

por tratar-se de operadora de combustível, cuja regularidade fiscal é 

exigida periodicamente. Razão disso, DEFIRO a medida liminar pleiteada 

para o fim de determinar ao requerido que o débito oriundo dos TAD’s nºs 

1134687-9 e 1134685-2, não constituam óbice para expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa em seu nome. Intime-se, com urgência e 

por oficial de justiça plantonista, o estado de Mato Grosso, para 

cumprimento imediato desta decisão. Cite-se a parte ré quanto aos termos 

da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060834-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1060834-79.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: MANOEL DONILIO DOS SANTOS ADVOGADO (A): ELSINO 

DE FREITAS PRIMO IMPETRADO: SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA movida por MANOEL DONILIO 

DOS SANTOS contra suposto ato ilegal praticado pelo Subprocurador 

Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no qual 

almeja a “ exclusão do CPF do impetrante como corresponsável da CDA nº 

2009220, e garantir a este a expedição plena de certidão negativa de 

débitos fiscais, ante a inexistência de inadimplência por parte de sua 

pessoa física”. É a síntese. Decido. A resolução nº 11/2017 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de 

Execução Fiscal da Capital para processos que tenham objeto semelhante 

ao caso vertente, excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a 

inscrição dos débitos em dívida ativam, senão vejamos: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa, bem como as cartas precatórias 

cíveis de sua competência.” (Destaquei). Deste modo, a competência para 

processar a presente demanda é da Vara de Execução Fiscal, por se 

tratar de crédito inserido em dívida ativa. Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1060757-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILINGARDI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060757-70.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SILINGARDI PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 
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o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061651-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1061651-46.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): THYSSENKRUPP ELEVADORES SA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Defiro a expedição do mandado de pagamento do 

valor descrito na inicial, acrescido de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 701, do CPC). No mesmo prazo, querendo, poderá a parte ré, 

independentemente de garantia do Juízo, embargar nos próprios autos. 

Decorrido o prazo de quinze (15) dias sem apresentação de embargos, 

será convertida a presente ação em feito executório, consoante parágrafo 

2º do artigo 701 do CPC. CUMPRA-se. INTIME-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059709-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1059709-76.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de ação anulatória com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. 

(antiga denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.) em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese ilegalidade no processo 

administrativo F.A. 51.001.001.16- 0000244 do PROCON que culminou na 

aplicação de multa no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Requer a concessão de liminar “para suspensão da exigibilidade da multa, 

independentemente do depósito prévio, com a consequente expedição de 

ofício ao PROCON e à Procuradoria da Dívida Ativa para que não haja 

inscrição na dívida ativa, ou seja, realizada a baixa na inscrição, até 

decisão da presente ação”. Com a inicial, vieram acostados os 

documentos. É o relato do essencial. Decido. Recebo a inicial porquanto, a 

princípio, atende as exigências legais. Segundo dispõe o artigo 300, do 

Código de Processo Civil “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de 

urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Deveras, tem-se como probabilidade do direito 

os argumentos e indícios de prova no bojo dos autos que demonstram a 

plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade 

de se proteger o direito vindicado de modo premente, sob pena de seu 

perecimento. No caso em tela, verifico que a imposição da multa cuja 

exigibilidade se pretende suspender decorre do processo administrativo 

F.A. nº 51.001.001.16- 0000244. Com efeito, não se vislumbra, nesta 

aurora processual, qualquer ilegalidade ou nulidade no procedimento 

administrativo supramencionado, vez que a requerente foi regularmente 

notificada, apresentou sua defesa e recurso contra a decisão 

administrativa de primeiro grau. Constata-se, ainda, que as sanções 

administrativas aplicadas estão sustentadas por norma legal prevista no 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse viés, importa anotar que a 

valoração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa 

aplicada recomenda juízo de cognição exauriente, com prévia 

manifestação da parte demandada, que poderá contribuir com a 

apresentação de outros elementos que permitam verificar a existência ou 

não de excesso pela Administração Pública. A propósito, “impõe-se o 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar 

comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, 

nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato 

praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.3. O simples temor 

verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo 

suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do 

título. (AGRAVO DE INSTRUMENTO MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, 

Publicado no DJE 02/10/2018). Portanto, a priori, não avisto possibilidade 

de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do processo 

administrativo F.A. nº 51.001.001.16-0000244, vez que devidamente 

fundamentado, bem como sem vício ou nulidade aparente. Razão disso, 

indefiro o pleito liminar. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente 

ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por 

meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062371-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1062371-13.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARILENE QUEIROZ DA SILVA RÉU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 
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ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061922-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1061922-55.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista os argumentos contidos na 

exordial, DEFIRO o pleito de parcelamento das custas e taxa judiciária 

formulado pelo autor, a serem pagas em 06 (seis) parcelas iguais e fixas, 

recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação nos autos, 

devendo o exequente estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas ensejará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

290 do CPC. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizar o deposito referente à 1º parcela das custas judiciais. Efetuado o 

pagamento, cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Decorrido o prazo 

epigrafado e não tendo a parte autora adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1º parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Expeça-se o necessário 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1058168-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1058168-08.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MARIA CARMEM DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA 

ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifico 

que o ato acoimado de abusivo e ilegal já teve seus efeitos exauridos, bem 

ainda o contrato de trabalho temporário da impetrante com a Administração 

possivelmente já se encerrou. Dessa forma, informe e justifique a 

impetrante se ainda tem interesse no prosseguimento da presente ação 

mandamental. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1061291-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARONI ESPENS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO E (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1061291-14.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: SAMARONI ESPENS IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO 

DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA DO E, DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

impetrada por SAMARONI ESPENS em face da SECRETÁRIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT E OUTROS, na qual sustenta a 

existência de ilegalidade na cobrança ICMS sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição – TUSD e a Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica – TUST. Vieram-me conclusos. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 

1699851/TO e 1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que tenham por 

objeto a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, 

considerando que a mérito da presente demanda envolve a matéria 

sobrestada, este feito permanecerá com o seu processamento suspenso 

até o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

cabendo ao impetrante acompanhar e noticiar o desfecho do paradigma 

mencionado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025418-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1025418-21.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - 

SPE LTDA. RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de ID 12951394. Corrija-se o polo passivo da demanda no sistema. 

Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese ilegalidade 

no processo administrativo F.A. 51.001.001.14- 0002061 do PROCON 

Estadual que culminou na aplicação de multa no montante de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Requer a concessão de liminar “para o fim de 

suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final da presente 

ação”. Com a inicial, vieram acostados os documentos. É o relato do 

essencial. Decido. Recebo a inicial porquanto, a princípio, atende as 

exigências legais. Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo 

Civil “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade 

do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Deveras, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e indícios de 

prova no bojo dos autos que demonstram a plausibilidade do direito 

vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, decorre da imprescindibilidade de se proteger o 

direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento. No 

caso em tela, verifico que a imposição da multa cuja exigibilidade se 

pretende suspender decorre do processo F.A. 51.001.001.14- 0002061. 

Com efeito, não se vislumbra, nesta aurora processual, qualquer 

ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo supramencionado, 

vez que a requerente foi regularmente notificada, apresentou sua defesa 

e recurso contra a decisão administrativa de primeiro grau. Constata-se, 

ainda, que as sanções administrativas aplicadas no processo em voga 

estão sustentadas por norma legal prevista no Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse viés, importa anotar que a valoração da razoabilidade 

e da proporcionalidade do valor da multa aplicada recomenda juízo de 

cognição exauriente, com prévia manifestação da parte demandada, que 

poderá contribuir com a apresentação de outros elementos que permitam 

verificar a existência ou não de excesso pela Administração Pública. A 

propósito, “impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das 

alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a 

legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.3. O 

simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é 

motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a 

formalização do título. (AGRAVO DE INSTRUMENTO MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018). Portanto, a priori, não avisto 

possibilidade de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do 

processo administrativo F.A. 51.001.001.14- 0002061, vez que 

devidamente fundamentado, bem como sem vício ou nulidade aparente. 

Razão disso, indefiro o pleito liminar. Cite-se a parte ré quanto aos termos 

da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000199-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000199-35.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ATACADAO S.A. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. No ID 27646317, a parte autora requer a extensão dos 

efeitos da liminar deferida no ID 17529170 para alcançar os Termos de 

Apreensão e Depósito acostados aos autos na data de 19/12/2019. 

Todavia, antes de analisar o pleito referenciado, intime-se a parte autora 

para, em 15 dias, relacionar de forma ordenada e demonstrar 

detalhadamente quais são os TAD´s lavrados em seu desfavor que 

resultam do descumprimento direto da decisão liminar de ID 17529170. 

Advirto, desde já, que a discussão acerca dos TAD's que não têm relação 

direta e imediata com o descumprimento da liminar importa em ampliação da 

causa de pedir e pedido deduzidos na inicial; logo, a introdução de tal 

discussão nos autos deve observar o procedimento descrito no inciso II 

do art. 329 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000853-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000853-85.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

é clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, senão vejamos: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa, bem como as cartas precatórias cíveis de 

sua competência.” (Destaquei). Deste modo, a competência para 

processar a presente demanda é da Vara de Execução Fiscal, por se 

tratar de crédito inserido em dívida ativa. Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060855-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060855-55.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA RÉU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Decorrido o prazo epigrafado, e não tendo a parte autora adimplido com a 

integralidade das custas e taxas judiciais, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000833-94.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): BANCO BMG S.A RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara 

ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para 

processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, excetuando a 

hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida 

ativam, senão vejamos: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência.” 

(Destaquei). Deste modo, a competência para processar a presente 

demanda é da Vara de Execução Fiscal, por se tratar de crédito inserido 

em dívida ativa. Ante ao exposto, DECLINO da competência para 

conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1057999-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE MARIA REY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1057999-21.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: LEATRICE MARIA REY IMPETRADO: DIRETOR DE VEÍCULOS 

DO DETRAN -MT Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança individual 

impetrado por LEATRICE MARIA REY em face do R DIRETOR DE VEÍCULOS 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual o impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo 

que condicionou o licenciamento anual do veículo CELTA, Marca 

CHEVROLET, Ano 2002, PLACA JZH 9624, RENAVAM 778577155, 

CHASSI 9BGRD08Z02G149344, a baixa do gravame de alienação 

fiduciária. Vieram-se os autos conclusos. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Assim, a concessão de medida liminar em ação 

mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. In casu, a 

parte impetrante colima à concessão de segurança para obter o 

licenciamento do veículo objeto dos autos, independentemente da baixa do 

gravame de alienação fiduciária que incide sobre o bem. Sobre o 

licenciamento anual de veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semirreboque, assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 130. 

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 

para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão 

executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver 

registrado o veículo. § 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo 

de uso bélico. § 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é 

válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. Art. 131. O 

Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 

vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações 

estabelecidos pelo CONTRAN. § 1º O primeiro licenciamento será feito 

simultaneamente ao registro. § 2º O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998) § 3º Ao 

licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas 

inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases 

poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104. Art. 132. Os veículos 

novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada 

pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino. § 

1o O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos veículos importados, 

durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o 

Município de destino. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.103, 

de 2015) (Vigência) Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de 

Licenciamento Anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, 

no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema 

informatizado para verificar se o veículo está licenciado. (Incluído pela Lei 

nº 13.281, de 2016) (Vigência) Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que 

trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma 

regulamentada pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) Art. 

135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou 

coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer 

serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo 

emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente 

autorizados pelo poder público concedente.” (Destaquei) Como se vê, a 

legislação de trânsito não impõe qualquer restrição ao licenciamento dos 

veículos que ainda não baixaram o gravame de alienação fiduciária; pelo 

contrário, o CTB, apenas determina a quitação dos débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

bem ainda a aprovação nas inspeções de segurança veicular e de 

controle de emissões de gases poluentes e de ruído. Nessa perspectiva, 

verifica-se que a ausência da baixa do gravame, como na hipótese dos 

autos, não pode constituir óbice ao licenciamento do veículo, à medida que 
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tal circunstância não encontra amparo na legislação conforme acima 

transcrito. Portanto, pelo exposto, DEFIRO a liminar, pelo que DETERMINO 

que a autoridade coatora emita o Certificado de Registro e Licenciamento 

do Veículo (CRLV) MARCA: FIAT PALIO ATTRACT 1.0, Ano 

fabricação/Ano Modelo: 2016/2016, Placa: QBW1763, Chassi: 

8AP19627ZG4158332 Renavam: 01089697470, Cor: BRANCA, de 

propriedade da impetrante, referente ao ano/exercício 2019, 

independentemente da baixa do gravame de alienação fiduciária incidentes 

sobre o veículo, desde que não haja outro impedimento, sob pena de 

desobediência. Ressalto que, esta decisão não restringe a negativa da 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como IPVA, Licenciamento e DPVAT. Intime-se. Nos termos do artigo 

7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora 

afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do DETRAN-MT (artigo 7º inciso II Lei 12016/09). 

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000345-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS MEIRELLY VALENCA DE PAIVA OAB - PE41570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000345-42.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP 

IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ Vistos. Cuida-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por PAI HELENO 

BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP contra ato supostamente ilegal 

do DIRETOR DA DIRETORIA DE POSTOS FISCAIS - DPF, DA SECRETARIA 

DA FAZENDA DO ESTADO, consubstanciado na apreensão das 

mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 

1143751-2. Vieram-me conclusos para análise do pedido liminar. De início, 

cumpre anotar que a matéria versada na presente ação mandamental, 

consistente na ilegalidade de apreensão de mercadoria, deve ser decidida 

à luz do precedente vinculante formado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT). Em decisão sob o rito dos 

recursos repetitivos, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por decisão da Seção de Direito Público de relatoria do Eminente 

Desembargador José Zuquim Nogueira, estabeleceu parâmetros para o 

julgamento de ações onde se debate a “legalidade de apreensão de 

mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária”. 

Por sua relevância, impõe-se a transcrição da ementa do IRDR: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

(IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO 

TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – 

AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

– MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, 

visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de 

coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual 

somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a 

fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de 

outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos 

pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do 

CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles 

que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que 

versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de 

competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR 

n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 

10593, de 07/10/2019) Como se vê da ementa transcrita, o TJMT fixou a 

seguinte tese acerca das hipóteses onde a apreensão de mercadorias 

pela Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso é legal: “Desde 

que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual.” De outro lado, o TJMT firmou ainda o entendimento de 

que a Súmula 323 do STF “somente deve ser aplicada quando a 

apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher 

aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio 

coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às 

mercadorias apreendidas”. Para melhor compreender o alcance da tese 

fixada, vale a transcrição dos seguintes fragmentos do voto proferido pelo 

Eminente Desembargador Relator: “(...) A Súmula nº 323 do Supremo 

Tribunal Federal, invocada por diversas vezes pelos contribuintes como 

forma de respaldar o pedido de liberação de mercadorias, não pode ser 

tida por absoluta, da mesma forma que não é absoluta a garantia ao livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto na 

Constituição da República, porquanto há de ser observada a regularidade 

do recolhimento dos tributos no desempenho das respectivas atividades. 

(...) Assim, verifica-se que não é o caso da discussão travada nestes 

autos, em que se discute a legalidade da apreensão de mercadorias 

simultânea à operação efetivamente fiscalizada, como forma de coibir 

infração material de caráter continuado, ou seja, contribuintes que 

possuem nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo nela constante 

não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota fiscal que foi 

cancelada; por não possui nota fiscal ou, ainda, por não ter realizado o 

recolhimento do ICMS, em razão de algum regime especial a que esteja 

submetido, conforme legislação estadual. Não são, pois, motivos que se 

coincidem com àqueles que justificaram a súmula na origem. Repita-se que 

o entendimento sintetizado na Súmula 323 STF visava impedir a imposição 

das chamadas “sanções políticas”, como meio de coagir contribuintes em 

débito ao pagamento de tributos. Por isto ela só se aplica quando a 

apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher 

aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio 

coercitivo de cobrança de tributos pretéritos não relacionados às 

mercadorias apreendidas. (...) Demonstrado, pois, os elementos 

hermenêuticos da baliza da Súmula 323 do STF, que norteiam os seus 

fundamentos, verifica-se, claramente, que, na hipótese sub judice o 

condicionamento da liberação da mercadoria ao recolhimento dos tributos 

devidos, não se constituiu em privação de bens, mesmo porque não pode 

o fisco, de imediato, deles dispor, sem o devido processo legal, em sede 

administrativa. Ademais, combatendo um ponto alegado pela defesa, 

corrobora fortemente com a permissibilidade da apreensão em caso de 

irregularidades, em casos tais, o fato de que a livre circulação de 

mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse 

no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, 

ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal 

concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, 

afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da 

Constituição Federal. Por outro lado, tem-se que a legalidade na apreensão 

de mercadorias não é irrestrita. Há casos em que a imputação pelo fisco 

transpõe o que a norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a 

exemplo da aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, 

ou a exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 
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subsunção do julgador.” (Destaquei) Como se vê, do julgado citado 

extraem-se as seguintes premissas: I - A Súmula 323/STF somente deve 

ser aplicada, nos casos em que a apreensão do bem móvel estiver sendo 

utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher tributo pretérito; II - 

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração 

material de caráter continuado. Assinale-se, neste ponto, que tanto a tese 

fixada como as razões elencadas no julgado, exemplificaram situações de 

infração material de caráter continuado, a saber, I) ausência de 

documentação fiscal; II) nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo 

nela constante não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota 

fiscal que foi cancelada, III) mercadoria desacompanhada do recolhimento 

do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; III) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. Sob tal 

perspectiva, a análise a ser feita neste Juízo de Piso acerca da pretensão 

liberatória, fica vinculada à tese firmada pela Instância Superior, já que as 

decisões proferidas segundo a técnica de geração de precedentes em 

demandas repetitivas são de observância obrigatória pelos Tribunais e 

juízos inferiores, de acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Vale a transcrição: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - 

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;” De outro lado, embora o incidente de resolução de 

demandas repetitivas vincule todo e qualquer futuro julgamento a ser 

proferido sobre a questão de direito em discussão, destaco que o próprio 

incidente estabeleceu, em sua fundamentação, a necessidade de sua 

compatibilização com as minúcias do caso concreto, ressaltando que 

quando a atuação do fisco transpor a norma, a melhor doutrina e a 

jurisprudência, incumbe ao Magistrado analisar isoladamente o caso 

concreto e as suas particularidades. Nesse particular, o Eminente relator 

assentou: “Há casos em que a imputação pelo fisco transpõe o que a 

norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a exemplo da 

aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, ou a 

exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 

subsunção do julgador.” Nessa situação, compete ao Julgador Singular, 

conforme inteligência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso VI, do CPC, na 

eventualidade de deixar de seguir o precedente vinculante, demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. Em conclusão, não poderá ser concedida ordem para 

liberação de mercadoria apreendida quando o contribuinte, ao praticar 

infração material de caráter continuado, descumpre uma obrigação 

tributária, bem ainda quando os valores exigidos pelo Fisco se limitam à 

operação fiscalizada, sem intenção de cobrança de valores pretéritos. 

Estabelecido o referencial normativo decorrente do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), passo a análise do caso 

concreto. Conforme se infere dos autos, as mercadorias que a impetrante 

transportava e pretende sua liberação, foram aprendidas pelos seguintes 

motivos: TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº: 1143751-2 

“INFORMAÇÕES ADICIONAIS: MERCADORIA DESACOMPANHADA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL-TIPIFICADO CRIME CONTRA ORDEM 

TRIBUTÁRIA-LEI FEDERAL:8.137/90. TRATA-SE DE VENDA DE 

MERCADORIA EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL, CUJO PESO DE 

BALANÇA ESTÁ A MAIOR QUE O DECLARADO EM DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL, CARACTERIZANDO O TRANSITO DE MERCADORIAS 

DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PESO DECLARADO 

NO DANFE N. 1110 = 48,6 TONELADAS DE FEIJÃO CARIOCA A GRANEL. 

PESO LIQUIDO AFERIDO POR BALANÇA NESSA UNIDADE DE 

FISCALIZAÇÃO: 71,58 TONELADAS DE FEIJÃO CARIOCA A GRANEL. 

PORTANTO, 22,98 TONELADAS DE FEIJÃO CARIOCA A GRANEL ESTÃO 

DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.” Com efeito, defende a 

impetrante que, “não obstante ao direito que assiste a Autoridade Coatora 

de promover a fiscalização e por conseguinte a lavratura do respectivo 

auto de infração, se ao final motivo, em nada se justifica a retenção das 

mercadorias" (SIC). Nesse viés, é certo que o IRDR detalhado no prelúdio 

desta decisão firmou orientação no sentido de que, “desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual”. Como se nota, o entendimento da Colenda Corte de 

Justiça Mato-grossense assenta-se na assertiva de que inexiste sanção 

política e, por conseguinte, ilegalidade nos casos em atuação do Fisco 

visa combater a evasão fiscal e a prática de crimes contra a 

administração fazendária. No caso concreto, considerando o motivo 

determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a 

apreensão da mercadoria de propriedade do impetrante, vislumbro, em 

juízo sumário, que a apreensão das mercadorias se amolda às hipóteses 

elencadas na tese fixada no IRDR, especialmente na exemplificação do 

julgado, que considerada o documento fiscal inidôneo quando o 

quantitativo nela constante não condiz com a realidade. Nesse cenário, em 

se tratando infração material de caráter continuado, nos termos do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) inexiste ilegalidade na 

apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária. Por derradeiro, 

cumpre destacar que não é possível afirmar, neste momento, que os 

documentos fiscais acostados aos autos são idôneos e aptos a permitir o 

transporte da carga. Conclusão nesse sentido, notadamente diante da 

firmeza do entendimento consolidado no IRDR e ainda pela presunção de 

legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, exige o prévio 

estabelecimento do contraditório. Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. 

Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1048496-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PACHECO DE SOUZA OAB - SP272051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1048496-73.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO IMPETRADO: 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT Vistos, etc. 

Considerando a apresentação de apelação, intime-se a parte recorrida 

para as suas contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias (art. 1.010, §1º, 

do CPC c/c art. 183 do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062172-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1062172-88.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ciente da decisão que 

deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte ré 
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quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 

3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 

2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em 

contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou 

ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já 

determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022519-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1022519-16.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOZANE TONIOLO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos contra a sentença de ID 19181543, aduzindo, em 

síntese, haver omissão no supramencionado comando judicial. Vieram-me 

os autos conclusos. Assiste razão a embargante. Segundo decidido pela 

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento 

do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito 

Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios 

para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o 

valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas 

em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à 

uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de 

julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma 

questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do 

judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser 

ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 

Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 

03/08/2017). Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 

985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXYA MARCELLE SILVA DE OLIVEIRA OAB - PR96895 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE OAB - PR75786 (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN OAB - PR27200 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001374-30.2020.8.11.0041. 

AUTOR: CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1056592-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)
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SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1056592-77.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA IMPETRADO: 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE, SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH Vistos, 

Sobre o pedido de ID 27616840, indefiro, porquanto a matéria discutida 

neste feito não é de natureza urgente ou inadiável a ensejar o 

cumprimento pelo oficial plantonista. Deste modo, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial de ID 27136671. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062071-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1062071-51.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: VIACAO JUINA LTDA - EPP IMPETRADO: AGÊNCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 

Vistos, etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062191-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO (IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1062191-94.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD, 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT, 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS, ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO, ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO, SECRETARIO 

ADJUNTO DE INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO Vistos. Ciente quanto a 

decisão, proferida em regime de plantão, que deferiu o pedido liminar. No 

mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID 27745516. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504585-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZERILENE ALENCAR TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 0504585-10.2015.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por ZERILENE ALENCAR TRINDADE 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para 

condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração 

da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei) Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, 

deve ser promovida a liquidação da sentença como determinado em 

sentença, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja 

intimado o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1058296-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE FREIRE DE OLIVEIRA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1058296-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CELENE FREIRE DE OLIVEIRA LOBO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Ao compulsar os autos, verifico que o pleito 

formulado neste feito tem liame com fatos e fundamentos apresentados 

pela requerente no Processo nº 1037040-29.2019.811.0041. Deste modo, 

o pedido de tutela de urgência ora formulado, que a propósito é repetição 

daquele já apreciado por este juízo naqueles autos, deve ser deduzido de 

forma incidental. Sendo assim, translade-se para o processo nº 

1037040-29.2019.811.0041 os documentos indicados nos IDs 27065217, 

27109443 e 27109444. Após, arquive-se o presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 367 de 3769



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057469-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCISCA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE EDNIE GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT19299/O 

(ADVOGADO(A))

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (REQUERIDO)

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(REQUERIDO)

Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1057469-17.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DORALICE FRANCISCA GARCIA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE MT, CHEFE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT Vistos,etc. A Policia Rodoviária 

Federal, por ser órgão integrante da Administração Pública Direta, é 

destituída de personalidade jurídica própria; logo, não possui legitimidade 

para integrar a lide, sendo certo que eventuais atos e omissões a ela 

imputados deverão ser respondidos pela União. Deste modo, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, indicando correntemente o polo 

passivo da relação jurídico-processual. Prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o interregno epigrafado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

- CMDCA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000735-12.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ 

COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos. 

Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018324-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1018324-85.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ENI LIMA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Considerando o teor do petitório de ID 

25474071, determino a intimação do Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social de Cuiabá-MT para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, implemente o auxilio acidente ao requerente, nos termos da 

liminar de ID 15862586, sob pena de configuração de crime de 

desobediência, além de eventual responsabilização civil e criminal por 

descumprimento da ordem judicial. O Gerente Executivo deverá 

demonstrar nos autos a implantação do benefício no prazo de 10 dias. 

Transcorrido o prazo epigrafado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000694-45.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017941-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE JESUS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1017941-10.2018.8.11.0041. 

IMPETRANTE: ROBERTA DE JESUS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON Vistos, 

etc. Cumpra-se, com urgência o comando judicial de ID 13898372. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000587-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELIO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

União Federal/Justiça Federal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO OAB - 

05.437.178/0001-18 (REPRESENTANTE)

Estado de Mato Grosso OAB - 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000587-98.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DIVINO CELIO CARNEIRO REPRESENTANTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO, JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO 

GROSSO EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL/JUSTIÇA FEDERAL Vistos, etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que, a princípio, atendidos 

os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos 

termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. 

Intimem-se. Retifique-se a autuação para correção do polo passivo da 

relação processual, bem como para retificação de classe e assunto. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052119-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1052119-48.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): SOLANGE APARECIDA CASTRO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Ante o teor da decisão proferida no Agravo de 

Instrumento nº 1018641-75.2019.8.11.0000 (ID 27452154), prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial de ID 26401980. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008656-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1008656-56.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP IMPETRADO: 

GERENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS E 

REGIMES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando as manifestações apresentadas pela 

impetrante (ID 21793365) e pelo impetrado (ID 27613660), determino a 

conversão dos depósitos realizados nos autos referentes ao FEEF dos 

meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018 em pagamento 

definitivo das obrigações mencionadas. Deste modo, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos em favor do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para indicar os dados bancários para 

recebimento dos valores. Prazo: 05 dias. Após a expedição do alvará, 

conclusos para análise do pleito de ID 27689919. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061452-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1061452-24.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL 

Vistos. O impetrante descreve que, em razão da LC n.º 631/19, 

necessitava realizar seu credenciamento de forma eletrônica junto a 

Secretaria da Receita Estadual, para manter o benefício fiscal para a 

carne bovina, suína e aves. Assevera que, ao tentar formalizar o cadastro 

no sistema eletrônico, não conseguiu realizar em razão do bloqueio do 

benefício fiscal para sua atividade. Assim, abriu “dois chamados para 

sanar as irregularidades, junto a Secretária de Fazenda, e ainda, no 

departamento de Tecnologia da Informação”, porém, “o prazo limite para 

verificação de ambos os requerimentos para demonstrar a inconsistência 

sistêmica será no dia 27/12/2019, ocorre que, conforme redação do art. 

15 da LC 631/19 o prazo para realizar o credenciamento é 20/12/2019”. 

Não obstante toda a problemática apresentada, é certo que o impetrante 

aguardou até o dia 18/12/2019 (dois dias antes do prazo final) para abrir o 

chamado relatando as possíveis inconsistências no sistema (ID. 

27683712). Logo, é plausível que a administração disponha de um prazo 

mínimo para solucionar a falha apresentada, não lhe sendo exigível uma 

providência corretiva imediata, segundo a conveniência do impetrante. 

Diante desse cenário, POSTERGO a apreciação do requerimento liminar 

para após a apresentação das informações da autoridade coatora. Nos 

termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029693-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO JOHANNES TROUW OAB - RJ121095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1029693-76.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. O art. 10 do CPC estabelece: Art. 10. O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. Deste modo, à luz do preceptivo acima (princípio da não surpresa), 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual incompetência 

deste juízo em razão da inscrição do débito litigioso em dívida ativa 

(Resolução nº 11/2017/TP), bem ainda acostar aos autos a íntegra da CDA 

nº 20181003848 e do Aviso de Cobrança nº 592250/54/28/2018. Prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo da providência supra, intime-se o requerido 

para comprovar nos autos o adequado cumprimento da liminar indicada no 

ID 16408392. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021205-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1021205-69.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS GOES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cumpra-se, com urgência, o comando judicial de ID 

13898372. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051847-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1051847-54.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUIS MARTINS GOMES REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Ante o teor da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1018790-71.2019.8.11.0000 (ID 27390468), prossiga-se no cumprimento 

do comando judicial de ID 26401974. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031359-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BRANDAO ANDRE OAB - RJ163343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031359-49.2017.8.11.0041 AUTOR: DELTA 

CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL RÉU: MUNICIPIO DE 

CUIABA Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Delta Construções S.A em face do Município de Cuiabá. A partir da detida 

análise dos autos, verifica-se que, em que pese a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Destarte, considerando que a 

presente ação foi proposta em desfavor do Município de Cuiabá, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, cuja competência é do 

Juízo da Fazenda Pública. Anota-se que se trata de competência em razão 

da matéria e, portanto, absoluta, passível de declaração de ofício, nos 

termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 
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a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito W

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006482-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006482-45.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): ALBERTO DE BARROS NEVES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Considerando a decisão proferida no Agravo de 

Instrumento acostado no de ID 25681922, intime-se a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, realizar o deposito referente à 1º parcela das 

custas judiciais, recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação 

nos autos, devendo o autor estar ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas ensejará no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC. Efetuado o pagamento, cite-se a parte ré 

quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 

3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 

2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em 

contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou 

ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já 

determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

réplica. Decorrido o prazo epigrafado, e não tendo a parte autora adimplido 

com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1º parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059895-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

LIDIANE LIMA DE CARVALHO OAB - AC3204 (ADVOGADO(A))

MARCIO D ANZICOURT PINTO OAB - AC3391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1059895-02.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com 

pedido de tutela provisória de urgência impetrado por RECOL 

DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA em face AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, FLÁVIO LOPES DE SOUZA, no qual alega a existência de 

ilegalidade materializada na ausência de notificação do contribuinte acerca 

do indeferimento da impugnação apresentada no processo administrativo 

nº 5166706/2016. Vieram-me conclusos. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida liminar em 

ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. No caso 

concreto, os aspectos controvertidos da presente ação mandamental são: 

a) averiguar se há nulidade na notificação do impetrado acerca do 

julgamento da impugnação administrativo nº 5166706/2016 e b) verificar a 

fluência ou não do prazo decadencial para lançamento do crédito 

tributário. Em relação ao primeiro aspecto, ao analisar o contexto dos 

autos e o extrato de notificação acostado no ID 27435853, verifico indícios 

da ausência de intimação do resultado final da impugnação apresentada 

pela impetrante perante o fisco mato-grossense. Com efeito, impõe-se a 

autoridade fazendária a observância ao devido processo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa, conforme mandamento constitucional 

previsto no art. 5º, inc. LV, da CF. Vale a transcrição. "(...) aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes". Deste modo, a ausência de intimação da parte quanto ao 

resultado final do julgamento, impossibilitando-a de apresentar recurso, 

ultraja os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, impondo a renovação do ato viciado. No tocante a alegação de 

decadência, vez que a impetrado teria até o ano de 2014 para constituir o 

crédito litigioso, não avisto substrato suficiente para o acolhimento de tal 

alegação em juízo liminar. Isto porque a ausência da íntegra dos TAD’s 

inviabiliza auferir a ocorrência da decadência, especialmente pela 

ausência de informação exata da data da ocorrência do fato gerador e da 

própria dinâmica da autuação fiscal. Isto posto, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada pelo que determino à 

autoridade coatora que SUSPENDA a exigibilidade dos créditos tributários 

objeto do processo nº 5166706/2016, até a devida e regular intimação do 

impetrado acerca do resultado no julgamento. Assinalo que o crédito 

tributário poderá se tornar novamente exigível em face da impetrante caso 

o Estado de Mato Grosso comprove renovou o ato defeituoso, procedendo 

a devida intimação do contribuinte. Intimem-se. Nos termos do artigo 7º, 

inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora 

afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 

necessárias, bem ainda acoste aos autos a íntegra dos TAD’s impugnados 

no processo administrativo objeto dos autos. Dê-se ciência da existência 

da ação ao órgão de representação judicial do Município de Cuiabá (artigo 

7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006902-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006902-79.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. DESIGNO o dia 21-02-2020 às 08:00 

horas para a realização da perícia médica. Intimem-se as partes para 

indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos. Prazo 

de em 15 (quinze) dias. No mais, considerando o decurso do prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS (ID 24448456), determino que após a entregue o laudo pericial e 

prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de 

crédito em favor do perito nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), para cobrança da verba honorária na via própria. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002264-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA OAB - MT24235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002264-37.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando o teor do 

pedido de ID 2395727, REDESIGNO para o dia 21-02-2020 às 08:00 horas 

à realização da perícia médica. Intimem-se as partes, devendo a secretaria 

proceder a intimação pessoal do autor. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001987-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(LITISCONSORTES)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001987-50.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: 

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO 

LITISCONSORTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é o 

Secretário de Estado da Fazenda, determino a remessa dos presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

processar e julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023252-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1023252-50.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): MOTOROLA INDUSTRIA LTDA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. A parte autora requereu no petitório de ID 

227637316 a suspensão da exigibilidade do débito litigioso, para o que 

realizou depósito integral do valor da multa devidamente atualizado. Com 

efeito, a imposição de multa decorre do exercício do poder de polícia, 

possuindo natureza administrativa e não tributária. Nesse viés, afasta-se 

a aplicação dos dispositivos do Código Tributário Nacional, mormente o 

artigo 151, que trata das hipóteses de suspensão de exigibilidade do 

crédito tributário. Noutra senda, a comprovação do depósito judicial no 

valor integral da multa aplicada possibilita a suspensão da exigibilidade, 

não em razão do disposto legal supramencionado, senão pela 

possibilidade de discussão, no Poder Judiciário, acerca da legalidade, 

proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo sancionador, 

mediante a garantia do juízo. Deste modo, não se está diante de um caso 

em que o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito obteve alicerce 

na magnitude da fundamentação descrita ou no perigo de dano alegado, 

mas sim amparado pelo depósito absoluto da multa em litígio devidamente 

atualizada, conforme se extrai no documento de ID 27637318. Isso posto, 

nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário e 

provisório de cognição, com amparo no artigo 300, caput e parágrafo 1º, 

do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pelo que DECRETO a 

suspensão da exigibilidade do crédito fiscal objeto do processo 

administrativo nº 0111-026.069-8, bem ainda determino que a parte 

requerida não inscreva nome da autora nos cadastros de inadimplentes, 

até ulterior deliberação deste juízo. INTIME-SE o requerido acerca do 

deferimento da liminar, após retorne-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001930-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO WEBLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

JOSE EMETÉRIO RIBEIRO NETO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001930-32.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CLETO WEBLER IMPETRADO: GERENTE DA GERENCIA DE 
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - GJIC, 

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUTÁRIO, JOSE EMETÉRIO RIBEIRO NETO Vistos etc. Trata-se de 

mandado de segurança individual impetrado por CLETO WEBLER em face 

de suposto ato coator praticado pelo Gerente da Gerência de Julgamento 

de Impugnação de Crédito Tributário e Ilmo. Sr. Gerente da Gerência de 

Processos Administrativos Tributários, ambos da Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso, no qual sustenta manifesta ilegalidade no ato 

administrativo que inadmitiu o recurso voluntário, em razão não atingir o 

valor de alçada. Pois bem. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida liminar em 

ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. In casu, 

verifica-se que recurso voluntário, interposto (processo administrativo - 

5756861/2020) junto a Secretária de Estado de Fazenda, foi inadmitido sob 

o argumento que o “Com base nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do 

RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 

2500 UPF/MT.” (ID 28106570). A não admissão do recurso voluntario, em 

razão de não alcançar o patamar mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas) 

UPFMT, é limitação abusiva ao direito do impetrante de ver reexaminada a 

matéria por uma instância administrativa colegiada. Com efeito, o duplo 

grau de jurisdição, mesmo na esfera administrativa, é garantia 

indissociável do Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, veja-se o 

entendimento do Egrégio TJMT, verbis: “A consecução da democracia, 

vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um 

procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos 

democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos 

administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do 

Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato 

administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, 

ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e 

sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, 

que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo 

grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 

fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 

6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 

chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (TJMT - 

MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010).” "Segundo 

entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no 

artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso 

administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito 

tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em 

princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, 

contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, 

isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade." 

(TJMT, N.U 0008195-28.2013.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) "Não se mostra razoável a 

norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que 

constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo." (TJMT, N.U 

0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) Por fim, vale anotar que o 

prematuro encerramento da instância administrativa, ademais de importar 

em natural judicialização da questão, revela a omissão estatal quanto ao 

exercício de seu poder-dever de autotutela e de revisão dos atos 

administrativos ilegais. Afinal, é sobretudo dever da administração rever 

seus próprios atos, quando maculados de ilegalidade, devendo a revisão 

judicial ser tratada como uma medida excepcional. Isto posto, pelas razoes 

encimadas, DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA LIMINAR vindicada pelo que 

determino à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o 

recurso voluntario nº 5756861/2020 (ID 28106570), encaminhando-o ao 

órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como 

suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a 

análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado. 

Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato 

Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002033-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME OAB - 

19.609.626/0001-28 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002033-39.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo 

valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 
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causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018). Diante do quadro posto, e 

por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de 

ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja 

matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, 

parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo 

respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 

n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057149-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3969-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1057149-64.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA REU: MUNICIPIO 

DE CUIABA Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (parágrafo único do art. 

321 do CPC), a fim de que: (a.) Adeque o valor da causa à sua pretensão 

econômica, nos termos do inciso II do art. 292 do CPC, bem como promova 

o adequado recolhimento das custas e taxa judiciária; (b.) Acoste aos 

autos a íntegra dos atos administrativos que resultaram nos lançamentos 

referentes aos créditos tributários litigiosos, devendo tais documentos 

serem juntados de forma legível e em observância ao §2º do art. 26 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018; (c.) Acoste aos autos os comprovantes 

do recolhimento aos entes públicos tributantes do ISS relativo aos valores 

retidos pelas tomadoras de serviços no período indicado na petição 

isagógica. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1057657-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1057657-10.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA ADVOGADO 

(A): LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA IMPETRADO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR que move RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA em face do COORDENADOR DE RENAVAM E VEÍCULOS DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (DETRAN/MT), SR. DAUSON JOSÉ DA SILVA, todos qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, que promoveu a alienação de 09 (nove) 

veículos automotores a terceiros há mais de 10 (dez) anos, mas que 

nenhum dos compradores realizou a transferência formal dos automóveis 

perante o órgão de trânsito competente. Desta forma, na dita tentativa de 

resguardar seus interesses a fim de evitar maiores complicações, relata 

ter registrado boletim de ocorrência em agosto de 2018, assim como 

lavrado escritura pública de renúncia de domínio de veículos ou 

motocicleta junto ao Cartório do 5º Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá; 

pertinentemente ao assunto e objeto que traz a baila nesta ação. Ademais, 

aponta ter solicitado ao impetrado que providenciasse a exclusão da 

impetrante como proprietária dos veículos e motocicletas os quais já não 

mais detém propriedade, restando este requerimento, contudo, não 

atendido. Sendo assim, requer, em sede liminar, que a impetrante seja 

impelida à “exclusão do nome da impetrante como proprietária dos veículos 

relacionados nesta ação”, pugnando pela confirmação deste pedido em 

sentença. Com a inicial foram anexados documentos. É o relato do 

essencial. Decido. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência 

de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou 

abusivo praticado por autoridade pública. Referidos requisitos são 

analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de 

admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na 

modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada 

na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração, pelo que as questões preliminares serão analisadas 

como matéria meritória. Estabelecidos os fundos jurídicos processuais, 

nota-se que a matéria envolta na presente ação mandamental, cinge-se 

pela alegada necessidade do impetrado em promover a exclusão de 

propriedade veicular da impetrante sobre veículos os quais promoveu 
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venda a terceiros, nos termos da Escritura Pública de Renúncia de Domínio 

de Veículos ou Motocicleta lavrado perante o 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, 

cuja cópia se encontra ao id. 26866630. Neste ponto, como bem frisado 

pelo DETRAN/MT em resposta ao “requerimento de protocolo n. 

516734/2019” (id. 26867341) concernentemente aos fatos apontados na 

exordial, tem-se que o procedimento legal para a alteração da propriedade 

de veículos é o da transferência mediante expedição de novo Certificado 

de Registro de Veículo (CRLV), conforme preconiza o art. 123, I, do 

Código de Trânsito Brasileiro. Para mais, o CTB aduz ainda que: “Art. 134. 

No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.” Á visto disso, não constato a 

comprovação de perfazimento deste regramento legal pelo impetrante, de 

modo que a sua promoção deve preceder a eventual impetração de 

mandado de segurança neste caso, cuja base fundante é da proteção de 

direito líquido e certo em face de ilegalidade ou abuso de autoridade 

cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. No caso em comento, tenho que o ato do 

impetrado frente ao requerimento administrativo do impetrante não 

consubstancia ofensa ao seu direito subjetivo, vez que a Administração 

preconiza e indica a necessidade do atendimento do ordenamento jurídico 

especial vigente, sobretudo, pela ausência de previsão na legislação de 

trânsito de hipótese de renúncia ou exclusão de propriedade de veículo da 

maneira como se requer. Portanto, ausente ilegalidade manifesta na 

negativa de transferência, é descabido ao Poder Judiciário suplantar o 

estabelecido na legislação especial de transito e autorizar a transferência 

de forma anômala. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM e julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do §5º do art. 6º da 

Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. 

I. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em 

substituição tabelar

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504973-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 0504973-10.2015.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOSE NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Tem-se em perspectiva embargos de 

declaração opostos contra sentença que julgou procedente o pedido 

inicial, conforme decisão abaixo transcrita, no que importa: “Conforme 

mencionado no relatório, o Requerente pretende a sua imediata nomeação 

e posse no cargo de Administrador de Banco de Dados – S19, uma vez 

que o primeiro aprovado dentro do número de vagas desistiu do cargo e 

quarta e quinta candidatas nomeadas pediram exoneração, além da 

existência de contratações terceirizadas para o mesmo cargo pretendido. 

Da análise dos autos e da documentação acostada, verifico que razão 

assiste ao Requerente. O Requerente foi classificado na 6ª colocação, 

portanto no cadastro de reserva, uma vez que o certame previa 03 (três) 

vagas de provimento imediato para o cargo pretendido. Ocorre que o 

candidato aprovado na 1ª colocação pediu desistiu do cargo, oportunidade 

em que foram nomeados os três candidatos subsequentes (2º, 3º e 4º). A 

candidata classificada em 4º lugar pediu exoneração e em seu lugar foi 

nomeada a candidata de 5º lugar, ocorre que esta última também pediu 

exoneração durante o prazo de validade do certame, ou seja, com efeitos 

a partir de 10/08/2015, conforme se verifica do documento de fl. 161. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, 

isso porque os contratos temporários são regidos por lei própria e 

autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não 

ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para 

suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos 

precários, por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em 

concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a 

regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de 

cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe diferença 

entre contratações precárias ou temporárias e serviços prestados por 

empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um 

fim específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Verifico que o 

caso concreto se aplica na hipótese acima destacada, uma vez que o 

Requerente é o próximo da lista a ser chamado, e a candidata classificada 

em quinto lugar pediu exoneração durante a validade do concurso, o que 

configura o surgimento de vaga. (...) Dessa forma, identificando o 

surgimento de vaga durante a validade do concurso, com a sua devida 

comprovação, a nomeação Requerente é medida que se impõe. No que 

tange a informação de que o certame ainda estaria vigente, saliente-se 

que o concurso encerrou sua validade em 2016, e que o Requerente só 

foi nomeado em razão da antecipação de tutela deferida nestes autos. 

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para determinar a nomeação e posse do Requerente no cargo de 

Administrador de Banco de Dados – S19, confirmando a antecipação de 

tutela deferida ao ID 479460. ” O embargante indica a ocorrência de 

contradição e erro material, eis que “NÃO CONSIDEROU que a publicação 

da nomeação do autor OCORREU EM 03/02/2016, tendo o ato de 

convocação sido assinado em 28/01/2016 E, PORTANTO, ANTES MESMO 

DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARA DAR 

CUMPRIMENTO À DECISÃO, que ocorreu em 15/02/2016, na forma do que 

se observa do ato de expedição eletrônico”. Aduz, ainda que “deve ser 

reconhecida a perda superveniente do objeto, uma vez que, quando da 

citação/intimação da decisão liminar, A PARTE AUTORA JÁ SE 

ENCONTRAVA CONVOCADA”. Requer, assim, o provimento dos 

embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeito modificativo para: 

“reconhecer a perda superveniente do objeto, uma vez que a 

CONVOCAÇÃO ocorreu independente de provocação judicial, 

encontrando-se A PARTE AUTORA CONVOCADA quando da ciência da 

intimação eletrônica, tudo isso conforme os termos das razões 

apresentadas nos embargos ora apresentados”. Manifestação do 

embargado concordando com a perda superveniente do objeto da ação (ID 

16350800). Vieram-me conclusos. A interposição dos embargos de 

declaração sempre é possível quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria o Juiz ou 

Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). No que tange a contradição, 

reconheço o vício apontado pelo embargante frente à decisão embargada. 

No pormenor, este Juízo analisou o mérito da demanda, conquanto, deixou 

de verificar a nomeação realizada antes mesmo da concretização da 

citação. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, razão pela 

qual saneio o vício apontando, modificando a decisão de ID 15046975, nos 

seguintes termos: "A nomeação do requerente anteriormente a 

triangularização processual, implicou sem dúvida esvaziamento da 

pretensão da parte autora, ao menos por antecipar a nomeação almejada 

com a presente ação. Deste modo, a nomeação e posse do autor no cargo 

público de Administrador de Banco de dados, anteriormente ao 

conhecimento da presente demanda pelo Ente Público leva ao 

desaparecimento do interesse de agir. Bem verdade, resta configurada na 

espécie a perda superveniente de interesse processual, pois os autores 

não tinham mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o 

resultado útil que pretendiam, já que o ente público procedeu com sua 

nomeação. Á propósito “o reconhecimento administrativo da pretensão 

deduzida na ação ordinária denota a ausência de interesse de agir 

superveniente e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, 
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VI, do CPC, e não nos termos do art. 269, II, do CPC.” (AgRg nos EDcl nos 

EDcl no AREsp 58.209/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 13.12.2012) Por essas considerações, JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ante o que dispõe o art. 85, § 10, do CPC, fixando-os em R$ 

1.000,00 (mil reais). Decisão não sujeita ao reexame necessário. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos. ” Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017882-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1017882-90.2016.8.11.0041 

AUTOR(A): LUIZ PEREIRA LEITE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. O requerente opôs embargos de declaração contra a sentença 

acostado no ID 25117043, aduzindo, em síntese, haver erro material no 

supramencionado comando judicial. Sustenta a embargante, em resumo, 

que a decisão prolatada padece de erro ao argumento de que “foi imposta 

uma sanção ao Requerente, qual seja, o pagamento dos honorários 

advocatícios, ao qual não cabe, visto que a própria administração pública 

concordou pela desistência da presente demanda para fazer cumprir o 

pleito do Requerente”. Vieram-me os autos conclusos. A interposição dos 

embargos de declaração sempre é possível quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que 

deveria o Juiz ou Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). Neste viés, não 

está presente de nenhuma da hipótese autorizadora da oposição do 

recurso declaratório. A decisão embargada não incorreu em erro material, 

pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentadamente, detalhando 

as razões de decidir, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 

Por oportuno, destaco que não há qualquer informação que o acordo 

extrajudicial mencionado na petição do recurso dispunha sobre as verbas 

sucumbenciais, além do mais, mesmo se dispusesse o acordo não foi 

homologado por este juízo no bojo da presente ação, logo seus termos 

não podem vincular a presente relação processual. Noutra senda, o artigo 

90 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que “Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Dessa forma, em face 

do pedido de desistência formulado pela autora, impõe-se a sua 

condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque 

realizada após a citação do réu. Razão disso, REJEITO OS EMBARGOS. 

Intimem-se. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504585-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZERILENE ALENCAR TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 0504585-10.2015.8.11.0041. 

AUTOR(A): ZERILENE ALENCAR TRINDADE REU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão de ID 24182909. 

Devidamente intimado o embargado nada manifestou (ID 26950977). 

Vieram-me os autos conclusos. A interposição dos embargos de 

declaração sempre é possível quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria o Juiz ou 

Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). Neste viés, não está presente de 

nenhuma da hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. A 

decisão embargada não incorreu em erro material, pelo contrário, 

encontra-se devidamente fundamentadamente, detalhando as razões de 

decidir, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. Na realidade, 

o embargante almeja com o presente embargos a declaração o 

“reconhecimento da incompetência absoluta da 3ª Vara da Fazenda 

Pública e o reconhecimento da competência absoluta do Juizado da 

Fazenda Pública de Cuiabá, já que nos termos do art. 2º da Lei 12.153/09 

e do IRDR nº 85560/2016/TJMT, as ações as quais foram atribuído valor da 

causa menor de sessenta salários mínimos, a competência absoluta 

pertence ao Juizado da Fazenda”. Todavia, a Portaria Conjunta nº 

555/2019 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da 

Corregedoria Geral da Justiça, vedou a remessa de feitos executivos ou 

em fase de cumprimento de sentença para os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Por outro lado, não obstante o valor da causa ser inferior 

a sessenta salários mínimos, deve-se observar o art. 516, II, do CPC, que 

dispõe sobre o juízo competente para o processamento e julgamento do 

cumprimento de sentença. Vejamos: Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau 

de jurisdição; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. Deste modo, o juízo que proferiu a sentença atrai para si a 

competência funcional para a execução de todo o julgado, isto é a 

competência para cumprimento do processo é do juízo que presidiu e 

prolatou sentença na fase de conhecimento. Isso posto, nos termos dos 

fundamentos apresentados e por não vislumbrar vícios no julgado 

atacado, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Renovado 

o prazo recursal nos termos do artigo 1026, CPC. No mais, prossiga-se no 

cumprimento da decisão de ID 24182909. INTIMEM-se. CUMPRA-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000999-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000999-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONALDO SILVA JARDIM RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. RONALDO SILVA JARDIM, 

qualificado e representado, propõe ação ordinária de cobrança em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO onde, na condição de servidor público 

aposentado, requer seja o requerido condenado ao pagamento do 

montante de R$ 126.833,21 (cento e vinte seis mil oitocentos e trinta e três 

reais e vinte um centavos) à título de indenização de licença-prêmio e 

férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, além do 

recebimento de férias proporcionais. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes (Id. 11412167). Recebimento da a inicial em 24-4-2018 (Id. 
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12860922). Regularmente citado, o réu apresentou constatação onde, 

sustentando que a parte autora não fez prova do direito alegado, postulou 

pela improcedência dos pedidos (id. 14176886). Réplica do autor (Id. 

14822621). Após intimação das partes, não houve interesse na produção 

de demais provas. Instado a se manifestar, o Ministério Público entendeu 

que não há interesse capaz de justificar sua intervenção no feito (Id. 

16041517). Vieram os autos em conclusão para análise da possibilidade 

de julgamento conforme o estado do processo. Salienta-se que a lide 

prende-se a questões de direito e de fato, não havendo necessidade de 

produção de prova documental diversa daquela já acostada aos autos, ou 

ainda a serem produzidas em audiência de instrução. Analisando as 

formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da 

relação processual, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação. Razão disso, passo ao julgamento 

antecipado dos pedidos nos termos do artigo 355, I, CPC. Não havendo 

irregularidades processuais ou matérias de ordem preliminar, passo a 

análise do mérito. Ressai dos autos que o requerente é servidor 

aposentado do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, nesta 

condição, colima a o pagamento dos direitos consistentes: (a) recebimento 

de 3 (três) meses de licença-prêmio não usufruída, referente ao período 

quinquenal de 5-11-2011 a 4-11-2016; (b) recebimento de 25 dias de 

férias relativas ao período aquisitivo de 5-11-2012 a 4-11-2013, incluído o 

terço constitucional e; (c) recebimento de férias proporcionais 5/12 em 

relação ao período aquisitivo de 5-11-2016 a 23-3-2017. De início é 

importante esclarecer que o requerente foi aposentado mediante o Ato n. 

1/2017, confeccionado em 24 de março de 2017 (id. 11412236). Logo, 

considerando o que estabelece o artigo 1º do Decreto 20.910/32, não se 

cogita prescrição em relação ao recebimento das verbas pleiteadas na 

exordial. Pois bem. No que tange a possibilidade de conversão em pecúnia 

de licença-prêmio não usufruída e não averbada para fins de 

aposentadoria, estabelece o artigo 97 da Lei Complementar Estadual n. 

555/2014 - Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso -, verbis: Art. 

97 Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou 

de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida 

sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e 

conveniência da administração. Outrossim, não há dissenso do direito em 

nossa jurisprudência. Cite-se: 1. Enquanto o administrado mantiver o seu 

vínculo com a Administração Pública, o SERVIDOR público, em atividade, 

poderá usufruir as férias e as LICENÇAS-PRÊMIOS adquiridas. O termo 

inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo artigo 

1º, do Decreto nº 20.910/32, para SERVIDORES que pleiteiam a 

indenização por períodos de LICENÇAS-PRÊMIO não gozados é a data do 

ato de aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível o 

usufruto. 2. Não há dúvidas de que o SERVIDOR público aposentado que 

não usufruiu a LICENÇA PRÊMIO quando da atividade, tem o direito de ver 

o benefício ser convertido em pecúnia, pois, caso contrário, estaria 

proporcionando enriquecimento ilícito da Administração Pública, já que o 

Apelado, por estar aposentado, não teria como usufruir de tais LICENÇAS 

(N.U 0014373-08.2015.8.11.0041, Julgado em 26/06/2017, Publicado no 

DJE 17/11/2017) Mesma sorte incide em relação ao recebimento das férias 

proporcionais e à conversão em pecúnia das férias não gozadas em 

tempo oportuno, quando adquirida em momento anterior à aposentação do 

servidor público, porquanto trata-se de garantia estabelecida na 

Constituição Federal como direito adquirido após o exercício por um ano da 

atividade, com incidência do adicional constitucional. Contrário disso, 

implicaria em enriquecimento sem justa causa do ente público. Neste 

sentido, é firme o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal: “O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e 

reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao 

servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização 

pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública 

em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à 

indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao 

servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental 

a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 6-12-2013 PUBLIC 9-12-2013). Na mesma 

linha de estima, segue a nossa jurisprudência: Se o recorrente não 

usufruiu do período de férias declinado nos autos, o referido período deve 

ser pago em pecúnia, inclusive o adicional de 1/3 de férias proporcionais , 

sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. 2- Recurso conhecido e 

provido. (N.U 1000562-50.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 08/03/2019). O período de férias não usufruído, durante 

a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor 

correspondente, após a aposentadoria do servidor. É devida a conversão 

em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, 

quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte 

da Administração Pública” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

Nº 69120/2016 - Data de Julgamento: 06-02-2017). Por oportuno, 

ressalta-se ainda que o direito à indenização de licença-prêmio/férias não 

desfrutadas em época própria depende de prova acerca da necessidade 

do interesse público à critério da Administração, a hipótese deve ser 

presumida, porquanto ser o único meio de reparar o servidor. A propósito, 

confira-se: 1. [...]ADQUIRIDO e não USUFRUÍDO o DIREITO à 

LICENÇA-PRÊMIO e CONSTATADA a IMPOSSIBILIDADE de FRUIÇÃO no 

FUTURO, em RAZÃO de INATIVIDADE, por RESERVA REMUNERADA, o 

servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De 

fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à FRUIÇÃO do benefício de 

LICENÇA-PRÊMIO e não USUFRUÍDO em RAZÃO da necessidade do 

serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de 

reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. 

(Apelação / Remessa Necessária 103213/2017, DES. Luiz Carlos da 

Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). Dos documentos corroborados 

nos autos, em especial a certidão n. 077/DGP/CMMCE/GM/18 (Id. 

11412210), expedida pelo departamento de recursos humanos da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a parte autora possui 

anotado o quinquênio compreendido de 5-11-2011 a 4-11-2016 (BGE n. 

1653 de 25-1-2017), sem anotação de gozo parcial ou total pelo servidor. 

Logo, o requerente faz jus ao recebimento de três meses de 

licença-prêmio não usufruídas em sua atividade. Da mesma forma, o 

documento aponta que houve o gozo de apenas cinco dias das férias 

adquiridas pelo período aquisitivo de 5-11-2012 a 4-11-2013, bem como 

em relação as férias proporcionais do período de 5-11-2016 a 23-3-2017, 

resultando no direito ao recebimento ao “equivalente a 05/12 (cinco doze 

avos) de férias”. Ainda em relação ao pagamento das férias vencidas e 

não usufruídas, a LC 555/14 estabelece que o adicional de férias é devido 

ao servidor independente de solicitação no valor de 1/3 (um terço) do 

subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares (art. 

89, §1º). Neste particular, a certidão n. 077/DGP/CMMCE/GM/18 informa 

que o “militar deixou de perceber o terço constitucional de férias referente 

ao período aquisitivo de 2012 (05-11-2012 a 04-11-2012), enquanto 

permaneceu no serviço ativo desta corporação”. Por sua vez, visando 

comprovar “que o Requerente não faz jus às férias e as licenças prêmios 

pleiteadas”, o requerido apresentou o mesmo documento aos autos (id. 

14743425). Logo, à luz do artigo 350, CPC, não há qualquer óbice ao 

direito do autor. Entrementes, ressalta-se que o valor da condenação 

“deve ser apurado com base na remuneração da servidora à época do ato 

de aposentação” (STJ - Rcl 2289 / RS RECLAMAÇÃO 2006/0198211-4). 

Neste particular, verifica-se que a parte autora liquidou o valor 

correspondente aos direitos perquiridos com base no demonstrativo da 

folha 12/2017 (Id. 11412243), ou seja, posterior a sua aposentação 

(mês/ano 3/2017), pelo que não é possível afirmar a higidez dos valores 

apontados pelo requerente. Destarte, pertencendo a reserva remunerada 

da PMMT, o autor faz jus ao recebimento das verbas concernentes à 

licença-prêmio/férias (terço constitucional) não desfrutadas à época 

própria e não alcançadas pelo instituto da prescrição, conforme os 

períodos individualizados em documento expedido pelo próprio requerido. 

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização do montante 

concernente a (a.) conversão em pecúnia de 3 (três) meses de 

licença-prêmio não usufruída, referente ao período 5-11-2011 a 4-11-2016 

e de 25 dias de férias relativas ao período aquisitivo de 5-11-2012 a 

4-11-2013, acrescido do adicional constitucional correspondente a 1/3 do 

subsídio correspondente ao período, bem como ao (b.) recebimento das 

férias proporcionais na ordem de 5/12 (cinco doze avos) em relação ao 

período aquisitivo de 5-11-2016 a 23-3-2017. Os valores devidos deverão 

ser liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por simples 

cálculos aritmético (art. 509, §2º, CPC), com base na remuneração do 

servidor à época do ato de aposentação. No que tange ao regime de 
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atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do 

STF. Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do 

artigo 85, §3º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma 

do Tema 810 do STF, a contar desta data. Decisão não sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, §3º, II, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049138-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO AURELIO WAACK FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID LAURENCE MARQUETTI FRANCISCO OAB - SP238993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1049138-46.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DIOGO AURELIO WAACK FREITAS REU: SECRETARIO DA 

FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, o autor requereu a desistência da ação (ID 

26820831). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas 

processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024592-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1024592-24.2019.8.11.0041 

IMPETRANTE: MILTON PEREIRA MERQUIADES IMPETRADO: 

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT I – RELATÓRIO. Vistos. Trata-se de mandado de segurança 

individual com pedido de liminar impetrado por MILTON PEREIRA 

MERQUIADES, em face da autoridade coatora COORDENADOR DO 

IPVA/ITCD/OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

alega o impetrante a existência de ilegalidade no ato administrativo que 

indeferiu o pedido de isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos 

Automotores - IPVA do bem indicado nos autos. Liminar indeferida (ID 

21090370). Informações da autoridade coatora acostada no ID 24425929. 

Manifestação do Ministério Público (ID 24862141). Vieram-me conclusos. É 

o que basta a relatar. Decido. II – FUNDAMENTO. Segundo dispõe o artigo 

5º, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. No caso em tela, a impetração do presente mandamus cinge-se à 

verificação da legalidade ato administrativo que indeferiu o pedido de 

isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores - IPVA 

do bem indicado nos autos Com efeito, o tema referido foi tratado por 

ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: “Segundo dispõe o artigo 

5º, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Conforme se extrai da exordial, o impetrante protocolou junto a autoridade 

coatora, pedido de isenção do IPVA, que restou indeferido, em razão da 

falta da CNH comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo 

adaptado (id. 20757239). Inconformado, com a decisão, o impetrante 

manejou recurso administrativo, que foi indeferido por ser intempestivo (id. 

20757238). Deveras, alega a parte impetrante que o fato da sua CNH não 

trazer a observação de que o mesmo possui deficiência auditiva, não 

poderia ser obstáculo ao reconhecimento do seu direito, vez que o TJMT já 

teria definido essa condição. Nesse viés, o cerne da questão reside em 

verificar se a decisão que indeferiu o reconhecimento da isenção do IPVA, 

violou direito líquido e certo do impetrante. Por oportuno, transcrevo parte 

da decisão que indeferiu o pedido: “(...) O requerimento para o 

reconhecimento da isenção ou de não-incidência do IPVA, segundo a 

Portaria nº 100 /2001 - SEFAZ, na parte que versa sobre o conteúdo em 

análise, deve estar instruído com as informações e documentos 

comprobatórios ao atendimento das condições estabelecidas para sua 

concessão: "Art. 5º Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o 

requerimento de reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá 

estar instruído com: I - declaração de que o uso do veículo se restringe às 

finalidades essenciais do interessado; II - cópia do Certificado de Registro 

e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior; III - cópia do 

Certificado de Registro de Veículo (frente e verso); IV - Cédula de 

Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua 

inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil; V - 

ressalvado o disposto no § 2º do artigo 2º, cópia do documento fiscal de 

aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do 

requerente, quando se referir a veículo novo. (...) § 2º Para 

reconhecimento da isenção, o contribuinte deverá apresentar, ainda, 

Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins 

gerais, constante do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005. 

Art. 6º O reconhecimento de isenção condicionar-se-á à apresentação, 

juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos: I - 

veículo pertencente a deficiente físico: a) laudo de perícia médica 

expedida pelo DETRAN/MT, atestando sua completa incapacidade para 

dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo 

especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as 

adaptações necessárias; b) cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT 

comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor; 

c) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o 

interessado autorizado a dirigir veículo adaptado. I-A - veículo pertencente 

a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por 

terceiro: laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o 
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Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que 

a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, 

ainda que adaptado. (Acrescentado pela Port. 132/18) (...) (...) § 4° O 

laudo de perícia médica previsto na alínea a do inciso I do caput deste 

artigo poderá ser substituído por laudo de perícia médica expedido por 

profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, exclusivamente, 

quando tratar-se de deficiência auditiva ou em casos de visão monocular. 

(Acrescentado pela Port. 132/18). § 5° Fica dispensada a apresentação 

do laudo de vistoria do DETRAN/MT, previsto na alínea b do inciso I do 

caputdeste artigo, quando a adaptação exigida se tratar, unicamente, de 

item de fabricação em série pela montadora do veículo, desde que o item 

exigido esteja devidamente discriminado na respectiva Nota Fiscal. 

(Acrescentado pela Port. 132/18) (...) Art. 8º Os requerimentos de 

reconhecimento de isenção ou de não-incidência do IPVA, acompanhados 

das informações e dos documentos comprobatórios do atendimento das 

condições estabelecidas para sua concessão, serão dirigidos à 

GIPVA/SIOR que integra a estrutura da Secretaria Adjunta da Receita 

Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, à qual compete a sua 

apreciação e deliberação. (...) § 8º O pedido que não esteja acompanhado 

de toda a documentação exigida será indeferido, de plano, sem análise de 

mérito. (...) INDEFIRO O PEDIDO, uma vez que no requerimento inicial faltam 

documentos indispensáveis à sua análise, quais sejam: CNH - Cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado 

autorizado a dirigir veículo adaptado. Deverá está descrita na CNH a 

deficiência física que o requerente possui, bem como também deverá está 

descrita no campo “observações” do sistema DetranNet.” (Destaquei) 

Deveras, extrai-se que pedido formulado pelo impetrante na via 

administrativa foi indeferido porquanto não apresentou os documentos 

descritos na Portaria nº 100/2001 - SEFAZ. De fato, a fruição da isenção, 

como típico benefício fiscal que é, exige que o contribuinte atenda às 

obrigações acessórias exigíveis pela norma concessiva, notadamente a 

apresentação dos documentos comprobatórios do enquadramento na 

hipótese de exclusão da incidência. Logo, o pedido de isenção deve ser 

instruído com todos os documentos exigidos na norma, a fim de que a 

administração fazendária possa exercer sua atividade de controle e 

fiscalização. Neste ponto, cumpre mencionar que o direito à isenção do 

IPVA pela pessoa com deficiência visual ou auditiva não é norma de 

fruição automática, sendo que sua perfectibilização prescinde do 

cumprimento dos requisitos para a sua concessão, via processo 

administrativo regular. Para mais, vale relembrar que grande parte da 

doutrina afirma que a isenção é uma espécie de “favor fiscal” concedido 

por lei, sendo que o titular da competência tributária pode dispensar o 

pagamento de uma das espécies tributarias ou criar condição para sua 

fruição. Logo, sua concretização depende do cumprimento das exigências 

imposta pelo Ente que concedeu o favor ao contribuinte.” (Destaquei) 

Nesse viés, as premissas estabelecidas na decisão referida foram 

corroboradas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer 

elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele 

já alcançado. Na realidade, para fazer jus a isenção do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, além da comprovação da deficiência é necessário o contribuinte 

preencha todos os requisitos exigidos na Portaria nº 100 /2001 – SEFAZ. 

Deste modo, inexistem elementos no bojo da ação que demonstrem a 

ilegalidade da atuação da autoridade coatora ao negar a isenção do IPVA; 

ao contrário, observa-se obediência ao princípio da legalidade estrita, que 

deve orientar a atividade administrativa. III – DISPOSITIVO Dessa forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM. Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Decisão não 

sujeita ao reexame necessário. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022769-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1022769-83.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. O requerido opôs embargos de declaração contra a 

sentença de ID 25236567, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

supramencionado comando judicial. Sustenta o embargante, em resumo, 

que a sentença prolatada neste feito padece de vício de “omissão” ao 

argumento de que não fixou os honorários advocatícios. Manifestação da 

embargada acostada no ID 25890314. Pois bem. A interposição dos 

embargos de declaração sempre é possível quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que 

deveria o Juiz ou Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). No que tange a 

contradição, reconheço o vicio apontado pela embargante frente à 

sentença. No pormenor, este Juízo analisou o pedido de desistência, 

conquanto, deixou de fixar os honorários advocatícios. Pelo exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração, razão pela qual saneio o vício de 

omissão, modificando a sentença de ID 25236567, tão somente em relação 

a fixação dos honorários: "[...]. O artigo 90 do Código de Processo Civil é 

expresso ao estabelecer que “Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu”. Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado 

pela autora, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba 

honorária, mormente porque realizada após a citação do réu. Convém, 

destacar, que a ocorrência da revelia nos autos por si, não seria capaz de 

ensejar à procedência dos pedidos, seja em razão da possibilidade que o 

conjunto probatório não corrobore os elementos afirmados na inicial, seja 

pela presunção de veracidade que milita em favor do ato administrativo. 

Ante o exposto, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8 do CPC. [...].". No mais, cumpra-se a sentença 

embargada, observando-se as alterações destacadas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058969-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNETE KATIA PINTO DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1058969-21.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: FRANCISNETE KATIA PINTO DE 

FIGUEIREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FRANCISNETE KATIA PINTO 

DE FIGUEIREDO em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), através do que requer a suspensão da 

exigibilidade do pagamento de multas lavradas em seu desfavor, cumulado 

à emissão de certidão negativa de débito ou transferência da propriedade 

do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD4X4 SR, placas OBQ 2497, 

RENAVAM 00539427152. Instada a promover a emenda à inicial nos 

termos da decisão de id. 27415721, a parte impetrante aportou petição ao 

id. 2764558, acompanhada de documentação em id. 27640563. A despeito 

da tempestividade da manifestação aditiva, verifico que esta não atende 

materialmente a determinação do Juízo, vez que, a não obstante a devida 

regularização do polo passivo da ação, a impetrante se limita a reproduzir 

a peça inicial e deixa de juntar os extratos das multas lavradas em seu 

desfavor, descumprindo as condicionantes legais para a devida 

adequação da via eleita. Sendo assim, por não atendidas as diligências 
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judiciais expressamente determinadas ao id. 27415721, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, §º único, do CPC, pelo que JULGO 

EXTINTA a ação, sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do 

CPC. Por consequência, ARQUIVEM-se os autos, com as baixas de estilo. 

CUMPRA-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002102-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISLIENE AUXILIADORA CORREA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002102-71.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: ISLIENE AUXILIADORA CORREA DE MAGALHAES 

IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por 

ISLIENE AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES em face do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, na qual a impetrante sustenta a ilegalidade do ato 

administrativo que condicionou o licenciamento anual do veículo 

Hyunday/HB20 s1.6 conf, Fabricação/Modelo/2016/2016, Placa 

OAT8682/MT, Renavam/ 01092209902, chassi 9BHBG41DAGP620609, ao 

pagamento das multas existentes. Vieram-se os autos conclusos. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Nesse viés, sobre direito líquido e certo a doutrina de 

Pontes de Miranda é oportuna: "Direito líquido e certo é aquele que não faz 

despertar dúvidas, apresenta-se isento de obscuridade e, sendo 

concludente e inconcusso, dispensa ser aclarado com o exame das 

provas em dilações” (Comentários à Constituição de 67, Ed. Revista dos 

Tribunais, 2ª. Ed.). In casu, pretende a parte impetrante o licenciamento do 

veículo em voga sem pagamento das multas, sob o argumento de que não 

foi devidamente notificada das infrações de trânsito que recaem sobre o 

bem. Analisando os documentos que instruem a impetração, constato que 

inexiste nos autos documento capaz de demonstrar a ausência de 

notificação ou qualquer sorte de irregularidade no procedimento 

administrativo de imposição das multas. A rigor, a impetrante sustenta a 

existência de ilegalidade exclusivamente na afirmação de fato negativo, 

consistente justamente na sua não notificação regular. Todavia, não 

havendo demonstração, por prova pré-constituída, de que o procedimento 

administrativo de imposição das multas padece do vício apontado, significa 

dizer que inexiste prova pré-constituída da ilegalidade autorizadora do 

manejo do mandado de segurança. Em verdade, na via estreita do 

mandado de segurança, tanto o direito líquido e certo da impetrante quanto 

o ato abusivo ou ilegal da autoridade, devem ser demonstrados por prova 

pré-constituída, conceito que se revela sobremaneira restritivo, excluindo 

qualquer sorte de presunção ou inversão de ônus probatório. Em fato, a 

única presunção que se tem nos autos é de legitimidade e veracidade que 

milita em favor do ato administrativo impugnado. À propósito: “Não é 

possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial 

quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação 

probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do 

pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

3.No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o 

devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme 

preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. (...) (N.U 

1000587-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) 

Como se percebe, na hipótese concreta, em razão da pobreza do conjunto 

probatório que instrui a inicial, o esclarecimento da controvérsia fática 

presente no feito, qual seja, a regularidade das notificações no 

procedimento administrativo de autuação das infrações de trânsito 

lançadas no prontuário do veículo da impetrante, exige dilação probatória, 

constatação que atesta a inadequação do mandado de segurança. Nesse 

sentido: “A impetração desamparada da prova insofismável do ato tido 

como lesivo ao suposto direito do impetrante, aplica-se o art. 8 da Lei 

1.533/51, que impõe o indeferimento da petição inicial por não ser o caso 

de mandado de segurança” (STJ, REsp 894788/MT). Assim sendo, 

ausente a prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal, resta 

inadmissível o processamento do mandado de segurança, restando a 

impetrante socorrer-se da via ordinária para ver deduzir sua pretensão 

desconstitutiva em face do Estado. Ante o exposto e a vista da 

inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM e julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 

12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 

STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002019-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002019-55.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA IMPETRADO: 

ILUSTRISSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SR. ROGÉRIO LUIZ GALLO 

LITISCONSORTES: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a impetrante requereu a desistência da ação 

mandamental (ID 28131348). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060666-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N T C TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 
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Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060666-77.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: N T C TRANSPORTE DE CARGAS LTDA IMPETRADO: 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

NTC TRANSPORTE DE CARGAS LTDA contra ato ilegal e arbitrário 

praticado por SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA e SR. 

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTARIO ELETRÔNICO, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, o impetrante alega a existência de 

ilegalidade no regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, 

tendo em vista que esses regimes extrapolaram os limites da Lei Kandir e 

as balizas constitucionais do direito tributário. Requer assim a 

“procedência da presente ação, decretando a nulidade, por notória 

ilegalidade e inconstitucionalidade, o recolhimento do tributo de ICMS da 

Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (CARGA 

MÉDIA) E por Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no 

Regime de Apuração normal e no Recolhimento mensal de ICMS, nos 

moldes art. 131 e 132, § 2º inciso III do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e 

artigo 4º, inciso II da Portaria 144/2006 ” Vieram-me conclusos. Segundo 

dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Na hipótese dos autos, a análise da peça vestibular e 

do documento acostado no ID 28104204 revela que o impetrante, desde o 

dia 31/12/2018, não se encontra inserido no regime de estimativa 

simplificada para recolhimento do ICMS. À vista disso, não obstante o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já tenha sedimentado 

entendimento acerca da ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto nº. 2.734, de 13 de agosto de 2010, 

que regulamentou o inciso V do art. 30 da Lei nº. 7.098/98, por 

“desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária”, fato é que o 

impetrante não se encontra mais cadastrado no referido regime. Deste 

modo, inexistindo demonstração de ato abusivo a direito líquido e certo, 

inviável o conhecimento e processamento da ação em tela, porquanto é 

imprescindível para impetração da ação mandamental a existência do ato 

coator tido por ilegal e abusivo. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

TRIBUTÁRIO - ITCD - erro de enquadramento da área inventariada na 

tabela de arrecadação do ITCD - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

- necessidade de dilação probatória - LIMINAR CASSADA - ORDEM DE 

denega. O Impetrante não instrui adequadamente o Mandado de 

Segurança; assim, para solução do pedido aqui analisado, necessário se 

faz a dilação probatória, o que não se coaduna com rito do mandamus, 

que é célere. (MS 7573/2013, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 20/09/2013)” 

(Destaquei) Ante o exposto, em face das razões expostas, não conheço 

da presente ação de mandado de segurança e, por consequência, indefiro 

a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e honorários, nos termos do art. 

25 da Lei nº 12.016/09. Decisão não sujeita ao reexame necessário. 

Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014295-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Dessa forma, INTIME-SE a impetrante para, 

em igual prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para: a) ADEQUAR o 

processo ao rito ordinário (Ação de Obrigação de Fazer), pois no referido 

rito será possível eventual dilação probatória, com realização de perícia, 

se necessário, o que não é cabível no rito do mandado de segurança, que 

já demanda desde o seu nascedouro a comprovação do direito líquido e 

certo do impetrante; b) ADEQUAR o polo passivo da ação, pois o 

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá faz parte de órgão integrante da 

administração pública, não possuindo personalidade jurídica, tampouco 

capacidade de ser parte; c) Comprovar a insuficiência de recursos para 

suportar as custas e taxas com a distribuição da ação, acostando 

documentos que comprovem sua renda, preenchendo os pressupostos 

para o reconhecimento da impossibilidade de suportar os encargos do 

processo (art. 99, § 2º, do CPC, parte final); d) ADEQUAR o valor atribuído 

à causa, que deverá corresponder ao exato proveito econômico 

perquirido (valores para o custeio do tratamento médico vindicado). 

Transcorrido in albis os prazos para manifestações, certifique-se. Por fim, 

façam-me os autos conclusos. INTIME-SE, por oficial de justiça plantonista. 

Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017721-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO MARTINS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033324-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MUSICA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 
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do Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo n. 1033324-91.2019.8.11.0041 

Autor(a): Marly Musica de Lima Réu: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Ante o decurso do prazo certificado em ID 27835557, INTIME-SE a parte 

autora pessoalmente, via mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

supra a falta existente nos autos, notadamente, quanto a confirmação se 

houve o efetivo cumprimento da liminar concedida Transcorrido in albis o 

prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037562-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

bloqueio, via sistema BACENJUD, da importância de R$ 135.483,36 na 

conta corrente do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 

03.507.415/0001-44, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente 

n.º 1042676-0 e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.º 1010100-4)[1], 

para o custeio dos medicamentos REVLIMID (LENALIDOMIDA) 5mg e 

MABTHERA (RITUXIMABE) 600mg e da efetiva dispensação das 

medicações na quimioterapia/ciclo (remédios, materiais, taxa de aplicação 

e honorário médico), suficiente para 03 meses/ciclos de dispensação para 

a autora ODETE SILVA DE ANDRADE. Embora o valor bloqueado seja para 

o fornecimento e a dispensação pelo período de 03 (três) meses/ciclos, a 

liberação dos fármacos será realizada pela empresa ONCOLOG de forma 

gradual, mensalmente, ou seja, a entrega e a dispensação dos ciclos, uma 

vez ao mês, somente até completar o trimestre. Advirto que o pagamento 

do fornecedor será realizado por quantidade mensal fornecida, mediante 

apresentação, mês a mês, de nota fiscal e recibo de entrega, assinado 

pela parte autora, até que findo o trimestre. Nesse sentido o Enunciado nº 

54 – Direito à Saúde, que dispõe “Havendo valores depositados em conta 

judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante 

comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, 

evitando-se a liberação única do montante integral”. Intime-se a 

fornecedora ONCOLOG para que, durante três meses, realize a entrega e 

a dispensação dos fármacos LENALIDOMIDA 5mg e MABTHERA 600mg, 

em ciclos mensais, conforme laudo e receita médica, para ODETE SILVA 

DE ANDRADE. Após a entrega e a dispensação do fármaco e de cópia da 

nota à parte autora, as fornecedoras apresentarão, mês a mês, ao juízo a 

nota fiscal em nome do ESTADO DE MATO GROSSO e de acordo com o 

valor unitário de cada ciclo descrito no orçamento (ID. 27542390). A 

fornecedora deve observar que nas notas fiscais devem constar, na 

forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014, as seguintes 

informações complementares: local de entrega, número do processo, 

nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mandado 

judicial expedido pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT”. 

As notas devem vir acompanhadas do comprovante de entrega assinado 

pela parte autora. Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento n.º 

02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias. Encaminhe-se a documentação comprobatória dos 

gastos decorrente da ordem de bloqueio aos Secretários de Estado de 

Saúde e Fazenda e ao órgão de controladoria interna (Auditoria Geral do 

Estado). Após, conclusos para deliberações. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001614-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WLADYS ROBERTO 

FREIRE DO AMARAL PROCESSO n. 1001614-19.2020.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS 

EIRELI - ME Endereço: RUA DESEMBARGADOR FERREIRA MENDES, 233, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-200 POLO PASSIVO: ILMO 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, s/n, 3415, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78049-936 FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação da parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida 

nos autos, a seguir transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de 

Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. DECISÃO: Isto posto, 

DEFIRO a liminar para determinar à autoridade indigitada coatora que faça 

a imediata liberação ao impetrante do veículo e das mercadorias 

apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito TAD n. 

1143844-5. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as 

informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, intimando-a para o 

cumprimento imediato e incondicional da presente ordem judicial. Dê-se 

ciência do writ ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar na ação. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se por Oficial de 

Justiça plantonista. Às urgentes providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003499-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044764-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEAGUDO DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"INDEFIRO, pois, o pedido de liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010551-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COMIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057585-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Frente ao exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054179-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Com tais considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, por entender incabível na hipótese. Ante as 

peculiaridades da causa, dispenso a realização de audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

legal. Após, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Por fim, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059715-83.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BRIZOLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento das diligências no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, ausentes os requisitos legais do art. 7º, III, da LMS, 

INDEFIRO o pedido de liminar requerido. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar 

no writ (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Determino 

que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE, OAB/MT 6.057, CARLOS 

REZENDE JUNIOR e JACKSON NICOLA MAIOLINO, OAB/MT 17.147. 

Intime-se. Cumpra-se por Oficial plantonista. Às urgentes providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039913-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Frente ao exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060413-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por DELCARO HOTEIS LTDA em face de CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para determinar a 

análise de processo administrativo; expedição de certidão de inteiro teor 

dos autos de Habite-se e a abstenção da negativa ou indeferimento de 

licenças/alvarás ao autor. A fim de coligir maiores informações acerca dos 

fatos que ensejaram a propositura da ação, tenho por bem em apreciar o 

pedido de tutela antecipada provisória formulado pela parte autora após a 

angularização da relação processual, com a apresentação da 

contestação pela requerida e consequente formação do contraditório, 

privilegiado pelo NCPC. Deixo de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, determinando seja citada a parte requerida 

para, apresentar resposta no prazo legal, devendo constar as 

advertências previstas no art. 334 do CPC. Aportando a resposta, 

façam-me os autos conclusos. Cite-se. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030356-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY MAURA BUENO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011310-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 384 de 3769



Processo Número: 1017077-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA EDUVIRGES NOGUEIRA MENDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022498-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO PANSERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006477-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAM GARCIA DE SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN da Prefeitura de Cuiaba 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001949-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIRTES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO OAB - MT5107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006327-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013525-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1035753-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI MARTINS GOUVEIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002121-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005879-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13693-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038463-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023982-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DANTAS DE SOUZA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005422-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINE PATRICIA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001769-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016408-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA GRANADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006256-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0503323-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CANASSA SERAFIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN do Municipio de Cuiaba-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003191-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYNE RIZZIOLLI CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS OAB - MT0012425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005641-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016843-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTOS BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005968-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR DE LIMA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020755-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054651-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052495-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051017-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS HEITOR BARBOSA MORAIS 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030754-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AMORIM VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009055-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELDA TERESINHA JARDIM NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032109-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038456-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010170-64.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA PARMEGIANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA, PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de (i) determinar 

que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o licenciamento do 

veiculo FIAT PALIO ATTRACT 1.0, COR BRANCA, 2015-2016, PLACA QCA 

6519, RENVAM 01075594755, CHASSI: 8AP19627ZG4149349, ao 

pagamento das multas imputadas (ii) determinar que a autoridade coatora 

se abstenha de prosseguir com a aplicação da imposição da infração de 

trânsito, bem como suspenda os efeitos da pontuação atribuída ao 

impetrante na carteira nacional de habilitação, até decisão final do 

presente writ. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se por oficial plantonista. Às 

providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051752-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP257793 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR(A) GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 

COMÉRCIO E SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023170-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY ARRUDA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015784-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028085-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BKS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ GALLO (AUTORIDADE COATORA)

estado de mato grosso (IMPETRADO)

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039101-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

DAYANA ITACARAMBY DE CASTRO OAB - MT19606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018332-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO SILVA NETO (IMPETRANTE)

JESSICA CLOVONI BERTO DOCKHORN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015059-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE DALLARMI RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018363-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISELMA FERREIRA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028394-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA AUXILIADORA SOARES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000967-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Posto isso, presentes os requisitos legais necessários, DEFIRO a liminar 

vindicada na inicial, com fundamento no artigo 151, III, do Código Tributário 

Nacional, determinando que a autoridade coatora SUSPENDA os débitos 

fiscais discutidos nos processos administrativos nºs 5677519/2019, 

5677496/2019, 5677454/2019, 5677462/2019, 5677515/2019, 

5677457/2019, 5677461/2019, 5677501/2019, 5677492/2019, 

5677512/2019, 5677488/2019, 5677479/2019, 5677513/2019, 

5677450/2019, até a sua análise em decisão final a ser proferida nos 

referidos processos administrativos, sob pena de multa por 

descumprimento, sem prejuízo de outras sanções. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, 

querendo, ingressar no writ (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às urgentes providências."

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042818-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Outros Interessados:

CM HOSPITALAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1042818-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADEMILSON LORENZON REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conclusão indevida dos autos, 

pois consta no ID. 28102320 a resposta do Banco Central. Cumpra-se 

integralmente a decisão contida no ID. 28039235. Às URGENTES 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061085-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade, comprovar a alegada insuficiência de recursos para suportar 

as custas e taxas com a distribuição da ação, pois a empresa autora, que 

possui fins lucrativos, apresenta um capital social de R$ 261.000,00 

(duzentos e sessenta e um mil reais), o que, em tese, demonstra a falta 

dos pressupostos para o reconhecimento da impossibilidade de suportar 

os encargos do processo (art. 99, § 2º, do CPC, parte final). Transcorrido 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810681 Nr: 17175-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGNUS BATISTA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084, ORLANDO ESTEVENS CAMES - 

OAB:15150 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONIQUE ABREU 

GAMA, para devolução dos autos nº 17175-47.2013.811.0041, Protocolo 

810681, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759655 Nr: 11969-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SANTOS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912606 Nr: 38608-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA REGINA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:17.692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066065 Nr: 53678-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066088 Nr: 53696-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BARBOSA ORTENCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 
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- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800592 Nr: 7016-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROVAG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRA 

VEÍCULOS LRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740754 Nr: 37500-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914721 Nr: 39980-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFITO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDITORIA FISCAL DA SUPERINTENDENCIA 

DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SEFAZ/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE MAYER GRIGOLETO - 

OAB:30186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841270 Nr: 45539-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON CASPPELLESSO - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE 

DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953971 Nr: 2082-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAROMBI ALIMENTOS LTDA, ALESSIO VILSON DI 

DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:31.718, JADER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:31.718 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065037 Nr: 53201-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE JESUS GARCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI - OAB:, 

CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725367 Nr: 21089-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOVMAT - COOPERATIVA DOS VIGILANTES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953592 Nr: 1835-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES 

- OAB:22.414, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217/MT, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Tendo em vista petição do perito de fls. 255/263, intima-se a parte autora 

para tomar ciência acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396630 Nr: 30822-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. J. C. S, MARIA IVONE DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3632/O

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para informar se a divida 

encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como 

quitação total, como determina a decisão de fls. 275 (verso ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855450 Nr: 57890-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, 

kimbelli keisy cavalcanti eufrasio - OAB:27065/0, MAYARA 

CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217/MT, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22926/O, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042818-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CM HOSPITALAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo n. 1042818-77.2019.8.11.0041 

Autor(a): Ademilson Lorenzon Réu(s): Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Considerando a manifestação parte autora (ID. 27789124 ), bem como a 

apresentação de notas fiscais – ID. 27789126 e 27789127), DETERMINO, 

de forma excepcional, a expedição de Alvará para a empresa MAFRA 

HOSPITALAR, no importe de R$ 23.405,93 (vinte e três mil quatrocentos e 

cinco reais e três centavos), para a posterior entrega dos fármacos 

REVLIMID (Lenalidomida) 25mg e DALINVI (Daratumumabe) 400mg e 

100mg suficientes para 01 (um) ciclo de tratamento. Anoto que a empresa 

permanece obrigada a apresentar a Nota Fiscal e a devida especificação 

dos medicamentos, em observância ao art.10, §1º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ, e a decisão lançada na movimentação ID. 27342373 . Os 

dados bancários para a expedição do Alvará constam em orçamento de 

ID. 26507609. Ressalto que a liberação gradual dos valores depositados 

em conta judicial (advindos do bloqueio via Bacenjud) decorre da 

observância do enunciado n. 54 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 

Determino que a parte autora formule nos autos, em tempo oportuno 

anterior ao início do ciclo seguinte, o pedido para a liberação dos valores 

necessários ao segundo e terceiro mês de tratamento (valor já bloqueado 

para 03 meses), devendo para tanto apresentar a Nota Fiscal da entrega 

anterior. Quanto a entrega deverá ser realizada no Hospital do Câncer 

Mato Grosso (Unacon com serviços de Radioterapia, Hematologia e 

Oncologia Pediátrica), unidade hospitalar de origem da médica que realizou 

a prescrição – Dra. Luciana Orsi Ribeiro (CRM MT 4215), para a posterior 

dispensação ao paciente. Intime-se. Cumpra-se. Às URGENTES 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062063-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL CASTILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR 

(IMPETRADO)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)
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ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO - GIOVANE MICHELON DE CASTRO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1062063-74.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: JOSE VITAL CASTILHO IMPETRADO: ANALISTA DE MEIO 

AMBIENTE - ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA, SUPERINTENDENTE 

DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO 

- GIOVANE MICHELON DE CASTRO, ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - 

ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOSÉ VITAL CASTILHO contra suposto ato coator praticado 

por Andréa Shimizu Frutuoso Nóbrega, Giovane Michelon de Castro e 

Enéas C. De Figueiredo Junior todos da SEMA – SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO, no qual pretende liminarmente a suspensão “da 

cobrança relativa à CDA nº 20192766293, assegurando ao Impetrante a 

liberação da expedição de Guia de Trânsito Animal (GTA), até a análise e 

conclusão do requerimento nº 555179/2019” Vieram-me os autos 

conclusos. Como definido no artigo 1º, inciso I, § 1º do Provimento 

004/2008 do Conselho da Magistratura do TJMT, a Vara Especializada do 

Meio Ambiente possui competência para “processar e julgar as ações de 

natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, 

artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas 

aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e 

criminais de sua competência”. Nesse viés, em exame ao objeto da 

presente demanda, observa-se que a pretensão autoral consiste na 

conclusão imediata do requerimento nº 555179/2019 bem como no 

cancelamento definitivo do crédito tributário nº 2019276629 pela 

ocorrência Prescrição Intercorrente Administrativa. Anota-se que o 

referido crédito foi perfectibilizado em razão do impetrante “DESMATAR 

149,2062 HA DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 

INFRAÇÃO: ART. 52 DO DEC. FEDERAL 6.514/08 – ID 27737113”. Deste 

modo, tendo em vista que discussão da lide versa sobre questões 

relativas ao meio ambiente, a competência é da Vara do Meio Ambiente. A 

propósito, “Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente: “Processar e 

julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambienta físico, 

natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais 

advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente” Resolução nº 023/2013/TP, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (N.U 

0000763-10.2016.8.11.0082, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

21/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018). Por tais motivos, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, razão pela qual determino a redistribuição deste processo 

para Vara Esp. do Meio Ambiente desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042818-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CM HOSPITALAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

Vistos etc... Depreende-se dos autos que, no dia 12/12/2019, foi 

determinada a indisponibilidade de ativos financeiros do Estado de Mato 

Grosso, no importe de R$ 67.798,45 (sessenta e sete mil, setecentos e 

noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), para custeio dos 

medicamentos REVLIMID (Lenalidomida) 25mg e DALINVI (Daratumumabe) 

400mg e 100mg e dos materiais de aplicação, suficientes para 03 (três) 

meses/ciclos do tratamento quimioterápico do requerente Ademilson 

Lorezon (ID n. 27342373). Posteriormente, em 08/01/2020, foi determinada 

a expedição de alvará eletrônico em favor da empresa CM Hospitalar S/A - 

Mafra Hospitalar, no importe de R$ 23.405,93 (vinte e três mil, 

quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos), possibilitando, 

assim, a entrega dos fármacos REVLIMID (Lenalidomida) 25mg e DALINVI 

(Daratumumabe) 400mg e 100mg, suficientes para 01 (um) ciclo de 

tratamento (ID n. 27815565). Todavia, na data de 13/01/2020, foi 

certificado pelo gestor a impossibilidade de cumprimento da decisão 

supracitada, em razão da não localização do comprovante de bloqueio de 

ativos financeiros do Estado de Mato Grosso, que deveria ser realizado 

por meio do sistema Bacenjud (ID n. 27962874). Diante desta informação, 

este magistrado diligenciou junto ao sistema Bacenjud, com o objetivo de 

localizar a ordem de bloqueio de valores, nos termos da decisão proferida 

no dia 12/12/2019, todavia, foi constatado que a ordem sequer foi 

protocolizada junto ao sistema. Assim, no dia 15/01/2020, este subscritor 

protocolou junto ao sistema Bacenjud a ordem de bloqueio de ativos 

financeiros do Estado de Mato Grosso, no importe de R$ 67.798,45 

(sessenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), cujo valor foi transferido para a conta judicial no dia 

17/01/2020, de acordo com os recibos de protocolamento de valores 

anexos a esta decisão. Por todo o exposto e diante da urgência que o 

caso requer, DETERMINO o imediato cumprimento das seguintes 

deliberações: a) EXPEÇA-SE alvará eletrônico em favor da empresa CM 

Hospitalar S/A - Mafra Hospitalar, no importe de R$ 23.405,93 (vinte e três 

mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos), para aquisição 

dos fármacos REVLIMID (Lenalidomida) 25mg e DALINVI (Daratumumabe) 

400mg e 100mg, suficientes para 01 (um) mês/ciclo de tratamento do 

requerente Ademilson Lorenzon; a.1) Em observância ao artigo 10, § 1º, 

do Provimento n. 02/2015-CGJ à decisão registrada sob o ID n. 27342373, 

a empresa permanece obrigada a apresentar a nota fiscal e a devida 

especificação dos medicamentos; b) INTIME-SE a empresa CM Hospitalar 

S/A - Mafra Hospitalar, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

promova o envio dos fármacos REVLIMID (Lenalidomida) 25mg e DALINVI 

(Daratumumabe) 400mg e 100mg, suficientes para 01 (um) mês/ciclo de 

tratamento do requerente Ademilson Lorenzon; b.1) A entrega dos 

fármacos deverá ocorrer no Departamento de Hematologia Adulta do 

Hospital de Câncer de Cuiabá, aos cuidados da Dra. Luciana Orsi Pateiro 

(CRM 4215), que poderá ser contactada pelo seguinte telefone: (65) 

3644-3659. O Hospital de Câncer de Cuiabá localiza-se na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 5500, bairro CPA I, CEP n. 78055-000 

- Cuiabá/MT, com funcionamento de segunda a sexta-feira; b.2) A 

intimação da empresa CM Hospitalar S/A - Mafra Hospitalar deverá ser 

realizada pelos seguintes meios: envio de carta de intimação (Rodovia 

290, KM 7, S/N, lote 01/04, galpão 02, ARMZ 05/06/07, bairro Santa Maria, 

CEP n. 72.578-000 - Brasília/DF), correspondência eletrônica 

(jessica.cunha@mafrahospitalar.com.br ; fiscal@mafrahospitalar.com.br) 

e contato telefônico (16 2101-9503); b.3) No prazo de 48 horas, após a 

intimação, a empresa Mafra Hospitalar deverá comprovar 

documentalmente o envio dos medicamentos descritos acima; c) 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico em favor da empresa Oncolog Clínica de 

Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia LTDA., no valor de R$ 

561,12 (quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos), para 

aquisição dos materiais de aplicação dos 03 (três) ciclos do tratamento 

quimioterápico do requerente Ademilson Lorezon; c.1) Em observância ao 

artigo 10, § 1º, do Provimento n. 02/2015-CGJ à decisão registrada sob o 

ID n. 27342373, a empresa permanece obrigada a apresentar a nota fiscal 

e a devida especificação dos medicamentos; d) INTIME-SE a empresa 

Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia 

LTDA., para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova a 

entrega dos materiais de aplicação dos 03 (três) ciclos do tratamento 

quimioterápico do requerente Ademilson Lorezon; d.1) A entrega dos 
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materiais de aplicação deverá ocorrer no Departamento de Hematologia 

Adulta do Hospital de Câncer de Cuiabá, aos cuidados da Dra. Luciana 

Orsi Pateiro (CRM 4215), que poderá ser contactada pelo seguinte 

telefone: (65) 3644-3659. O Hospital de Câncer de Cuiabá localiza-se na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 5500, bairro CPA I, CEP n. 

78055-000 - Cuiabá/MT; d.2) A intimação da empresa Oncolog Clínica de 

Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia LTDA. deverá ser 

realizada pelos seguintes meios: carta de intimação (Avenida Miguel Sutil, 

n. 8000, sala 701 a 705, bairro Ribeirão da Ponte, CEP n. 78.040-400 - 

Cuiabá/MT), correspondência eletrônica (andrecrepaldi@gmail.com) e 

contato telefônico (65 98114-3619); d.3) No prazo de 48 horas, após a 

intimação, a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em 

Hematologia e Oncologia LTDA. deverá comprovar documentalmente o 

envio dos materiais de aplicação; e) INTIME-SE a parte requente, por seu 

patrono, para que mantenha contato e acompanhe junto às empresas CM 

Hospitalar S/A - Mafra Hospitalar e Oncolog Clínica de Tratamento e 

Pesquisa em Hematologia e Oncologia LTDA os detalhes da entrega dos 

medicamentos e dos materiais de aplicação (forma de envio e previsão de 

chegada); e.1) A intimação da parte requerente deverá ser realizada por 

meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, correspondência 

eletrônica (varjaovictor.adv@gmail.com) e contato telefônico (65 

99686-1776). Transcorrido in albis os prazos para manifestação, 

certifique-se. Após, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Após, façam-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se com urgência. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000967-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO PROCESSO: 

1000967-24.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA E OUTROS IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA 

PUBLICA DA SEFAZ/MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Filial 

17 e outros contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

ESTADUAL, com pedido de liminar para determinar ao impetrado que 

”suspenda a exigibilidade dos débitos discutidos em todos os processos 

administrativos descritos e juntados aos autos até a sua análise 

definitiva”. Alega atuar, há vários anos, no Estado de Mato Grosso, de 

forma que, para o desenvolvimento de suas atividades, imprescindível a 

manutenção da regularidade fiscal. Afirma que foi lançado na sua conta 

corrente fiscal, a título de Taxa de Incêndio - TACIN, vários débitos 

relativos ao período referente a março de 2019. Aduz que protocolizou, 

em 28.06.2019, os respectivos recursos administrativos com a finalidade 

de questionar a regularidade da cobrança realizada. Todavia, apesar do 

protocolo e respectivo processamento, os débitos permanecem com o 

status omisso, o que vem ocasionando demasiados prejuízos ao 

desenvolvimento da sua atividade empresarial, visto que, além de estar 

impedida de emitir a Certidão de Regularidade Fiscal, está submetida ao 

Regime Administrativo Cautelar. Assim, REQUER a determinação de 

suspensão dos débitos tributários referidos, com fundamento no artigo 

151, III, do CTN. É o relatório. Decido. A concessão de mandado de 

segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de 

plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da 

Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). A 

relevância do fundamento do pedido está demonstrada diante da prova 

juntada aos autos, especialmente todas as notificações de cobrança da 

Taxa de Incêndio e os respectivos protocolos dos recursos atinentes a 

cada notificação, bem como o espelho do andamento dos processos 

administrativos vinculados a cada pedido (ID. 27886447 a 27884668). 

Impende anotar que a impetrante protocolou recursos administrativos para 

cada notificação de cobrança recebida, que, conforme espelhos 

anexados (ID´s 27886447 a 27884668), foram recebidos pelo impetrado e 

aguardam decisão. Ao analisar os argumentos invocados pela impetrante, 

bem como as provas documentais vertidas aos autos, nesta fase de 

apreciação perfunctória, verifica-se, a princípio, que assiste razão à parte 

autora quanto à necessidade de ser-lhe concedida a tutela de urgência 

ora almejada. Isso porque é possível deduzir que as impugnações 

administrativas encontram-se pendentes de julgamento, razão pela qual 

imperioso que se determine a suspensão dos débitos imputados na Conta 

Corrente Fiscal das impetrantes. A propósito, prescreve o artigo 151, 

inciso III, do Código Tributário Nacional, que são causas suspensivas da 

exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos 

administrativos, vejamos: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo;” De acordo com tal 

comando normativo, a simples existência de recurso administrativo 

pendente de julgamento confere à parte impetrante o direito de ter a 

exigibilidade dos débitos fiscais questionados prontamente suspensos, ao 

menos até o julgamento final por parte da Administração Fazendária, sob 

pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa. Em outras palavras, o comando normativo acima 

transcrito, ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

além de impor um dever de abstenção, qual seja, uma obrigação negativa 

para a autoridade tributária, no sentido de não exigir/cobrar o crédito 

tributário que esteja sendo discutido administrativamente, também confere 

ao administrado a negativa do fisco de constituir novos créditos, desde 

que correspondentes com aqueles suspensos na seara administrativa. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

850332/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

o entendimento no sentido de que a exigibilidade do crédito tributário fica 

suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte, in verbis: 

“TRIBUTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM 
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CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de 

segurança foi impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade 

do crédito tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, 

decorrente da manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação 

deduzido em processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, 

no julgamento do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou 

entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação 

tributária e o respectivo recurso contra seu indeferimento suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, 

do CTN, ainda que se refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática 

compensatória efetivada pelo contribuinte não encontra amparo 

constitucional ou em legislação pertinente, com iminente inviabilidade de 

êxito, tais premissas não afastam o dever da autoridade fiscal em 

promover, em definitivo, a devida resposta ao pleito questionado no 

processo administrativo fiscal. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

RMS 40.787/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/09/2013, DJe 26/09/2013) Tal entendimento também é 

endossado por ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se verifica dos seguintes 

arestos, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REVISÃO 

ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 

A observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é a todos 

assegurada constitucionalmente, seja no âmbito judicial ou administrativo 

(art. 5º, LV, CF). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

850332/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, previsto no 

art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que a exigibilidade do 

crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do 

contribuinte.” (AI 59025/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, 

Publicado no DJE 30/10/2014) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO EM DEFINITIVO – CAUSA 

DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito 

passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o 

lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do 

contraditório. E, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo a 

impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda 

reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em 

desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de 

cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.” 

(Apelação/Remessa Necesária 75936/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 08/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Acresça-se a isso o 

evidente periculum in mora, uma vez que, ao não suspender a exigibilidade 

dos débitos imputados, mediante a interposição de recurso administrativo, 

o respectivo débito permanecerá lançado e pendente na Conta Corrente 

Fiscal das empresas impetrantes, acarretando uma série de restrições 

que acabam por inviabilizar o regular desenvolvimento da atividade 

empresarial. No caso em análise, o pleito é para que se determine a 

suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos nos respectivos 

processos administrativos: 5677519/2019, 5677496/2019, 5677454/2019, 

5677462/2019, 5677515/2019, 5677457/2019, 5677461/2019, 

5677501/2019, 5677492/2019, 5677512/2019, 5677488/2019, 

5677479/2019, 5677513/2019, 5677450/2019. Posto isso, presentes os 

requisitos legais necessários, DEFIRO a liminar vindicada na inicial, com 

fundamento no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, determinando 

que a autoridade coatora SUSPENDA os débitos fiscais discutidos nos 

processos administrativos nºs 5677519/2019, 5677496/2019, 

5677454/2019, 5677462/2019, 5677515/2019, 5677457/2019, 

5677461/2019, 5677501/2019, 5677492/2019, 5677512/2019, 

5677488/2019, 5677479/2019, 5677513/2019, 5677450/2019, até a sua 

análise em decisão final a ser proferida nos referidos processos 

administrativos, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo de 

outras sanções. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no writ 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se 

por oficial de justiça plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Às urgentes 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz(a) de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028280-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA IRMA DA SILVA ROCHA OURIVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

estado de mato grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046251-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim sendo, diante do alegado 

descumprimento da ordem, determino a intimação pessoal do Requerido 

Estado de Mato Grosso, para cumprir a decisão judicial ID nº 25458777 e 

26101640 no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), devendo 

acostar comprovante do seu efetivo cumprimento nos autos. Decorrido o 

prazo, e não havendo notícia do cumprimento da ordem ou esclarecimento 

razoável, venham-me os autos conclusos para determinar seja oficiado ao 

Ministério Público sobre eventual prática de delito de improbidade 

administrativa, e, ainda, para oficiar a PGE para, se for o caso, adotar as 

providências disciplinares contra o agente público, inclusive eventual 

abertura de PAD. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043989-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1051886-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OASIS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENCIA DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO SGEL ALMT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1052749-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JSP AGROPECUARIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - PROCURADORA REGIONAL 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025248-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MILHOMEM KAZY SOM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT (IMPETRADO)

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO NÚMERO: 

1025248-49.2017.8.11.0041 (PJE 03). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SUELEM KAZY 

SOM FERREIRA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) 

DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinada a nulidade do ato de exclusão da 

impetrante na fase psicológica, até decisão definitiva. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda fora distribuída por dependência, diante da 

conexão, aos autos n° 1021135-52.2017.8.11.0041, contudo, observo que 

o tal processo tramita perante o juízo da 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Capital e não neste Juízo. Pois bem. É cediço que o 

instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, 

razão por que os feitos nessas condições são reunidos para apreciação 

conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o 

assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela 

conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da 

Ação de nº. 1021135-52.2017.8.11.0041 (PJE), que tramita perante a 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, e abrange a mesma 

matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de evitar decisões 

contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da competência. Posto 

isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor 

da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005376-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA SANTOS DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Constata-se, de plano, a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente writ, em face da existência de óbice legal 

intransponível, ou seja, a sede da autoridade indicada como coatora é 

quem fixa competência para processar e julgar a espécie. Assim, 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar o presente mandamus, em favor de uma das Varas Especializadas 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para onde determino a 

remessa deste processo. Proceda-se às anotações e baixas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051271-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA BATISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1051271-61.2019.8.11.0041 (PJE 

-6) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, apresentar o comprovante 
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das custas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035704-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1035704-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de reconsideração formulado pelo Autor (ID nº 18987702) pelas razoes já 

expostas. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001693-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI HUGO HACK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS IVANIR SCHMITT ZENI NETO OAB - PR81492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Intime-se o Impetrante para 

trazer aos autos, em 10 dias, cópia do processo administrativo contendo, 

inclusive, a decisão que consiste no ato coator, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 959453 Nr: 4576-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em sede de Mandado de 

Segurança, em que foi confirmada a liminar e concedida em definitivo a 

segurança no sentido de determinar à autoridade coatora que deixe de 

lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da 

conta do Impetrante, de todas as Unidades Consumidoras relativas à 

Fatura Agrupadora n. 2072297., bem como informe à REDE CEMAT (Grupo 

ENERGISA S/A) que se abstenha de incluir referidos valores nas Notas 

Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora 

descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da 

fatura de energia elétrica, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC (fls. 

205/207).

O acórdão do E. TJMT manteve a sentença.

O feito vinha tendo seu regular prosseguimento, com o cumprimento da 

sentença nos exatos termos acima transcritos.

Ocorre que às fls. 591/592 e 602 a Águas Cuiabá Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto requer uma espécie de encontro de 

contas com a ENERGISA, entre o crédito que possui e as faturas 

vindouras.

Ato contínuo, a ENERGISA apresentou planilha de cálculo com os valores 

de ICMS cobrados sobre a TUSD, que entende serem devidos à empresa.

A PGE não se opôs ao pleito, conforme se vê da fl. 641.

É o necessário relato.

Fundamento e decido.

É imperioso registrar que o Mandado de Segurança possui objeto diverso 

do ora pleiteado (“compensação”), e em momento algum foi determinado 

que se fizesse esse encontro de contas.

Todavia, como se trata de empresas privadas que estão discutindo 

questão de natureza patrimonial, direito disponível, portanto, é possível 

que ambas formulem pedido expresso de acordo, a ser homologado 

judicialmente, desde que haja concordância da PGE.

Nesse passo, determino a intimação das partes – Águas Cuiabá e 

ENERGISA – para que, em 05 (cinco) dias, esclareçam se o pleito em voga 

faz parte de um acordo entre as empresas.

Em caso positivo, abra-se nova vista à PGE.

Após, cls.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 68392 Nr: 5095-37.2002.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o Município de Cuiabá para no prazo de 10 (dez) dias, proceder 

com o pagamento da diferença, conforme o calculo do DAP,fls. 377/378

 Intime-se

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062843 Nr: 52278-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA - 
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OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009732 Nr: 27474-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO FACULDADE 

INTEGRADAS MATO-GROSSENSES DE CIÊNCIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA 

MUNICIPALIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:PROC. MUNICÍPIO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862110 Nr: 3360-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULIO DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429409 Nr: 10643-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE CENTER ANTENAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701398 Nr: 36019-50.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. M. O., ANA SHIRLEY MOTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA RAMOS - 

OAB:7791/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869724 Nr: 9357-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO NUNES DA SILVA, GENIVALDO PERES DA 

SILVA, MARLUCE FERREIRA DE SOUZA, JOAIL JOSÉ DE LARA CRUZ, 

MARCOS ANTONIO GOMES MOURA, ROMARIO MOREIRA DOS SANTOS, 

VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI, WAGUINER ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304254 Nr: 14981-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FILADELFO DOS 

REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando a petição do executado de fls.193/195, intima-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 281994 Nr: 6743-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUZA - OAB:3.968/MT

 Certifico que estes autos estavam em carga com advogado diverso do 

constituído no presente feito, à época da publicação da intimação para 

manifestação acerca dos cálculos. Impulsiono os autos intimando 

novamente a parte autora para, caso queira, manifestar-se sobre os 

cálculos de fls. 358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996961 Nr: 22145-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. DE JESUS PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS 

RECEITAS - GIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902493 Nr: 31685-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIATTI E MARCOLINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788392 Nr: 42351-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISAN ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE E REEXAME DE 

PROCESSOS - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833273 Nr: 38727-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CÉSAR GARCIA DE ARAÚJO, WILSON 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - 

OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879306 Nr: 16361-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872829 Nr: 11670-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:9697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO PROC - OAB:3.607/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730798 Nr: 26882-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. F. DA SILVA - COMÉRCIO DE POLPAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA - SUAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740464 Nr: 37178-91.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

impulsiono estes autos para intimar as partes

para requererem o que entender

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014788 Nr: 29622-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIEL FERREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837957 Nr: 42687-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DE LIMA, ADALBERTO MACIEL METELLO, 

ALDENORA CAVALCANTE DE SOUZA, ALICE DOS ANJOS FEITOSA, 

ALDA MARIA SANTOS RIBEIRO, ALDO RIBEIRO ATAIDES, CARLOS DE 

SOUZA LIMA, CEVERO DA CRUZ ARAUJO, BENEDICTA DA SILVA, AURA 

MARIA DE CASTRO BOMFIM, BERNADETE BORTOLI, CLEIDY VIEIRA BELO, 

CIZINA FEITOZA CORONHEIRO, DIVINA SANTOS SOUZA BARBOSA, 

DULCE PINHEIRO DA SILVA, ELIZABETH DA COSTA VIEIRA DIAS, 

ELEUSINA PINHEIRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765903 Nr: 18642-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA BARBUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, WÉVERTON JOSÉ NUNES DE SÁ - OAB:23828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:7413

 Considerando a certidão negativa do oficial de justiça, em tentativa de 

encontrar novo endereço, constatei a divergência entre o nome da 

confinante Andressa Cristina de Oliveira de França e seu CPF (constante 

na petição de fls. 105/106). Ao pesquisar pela dita confinante, utilizando o 

seu nº de CPF no sistema APOLO, verifiquei que esse pertence de fato à 

Sra. Andressa Cristina de Sales. Sendo assim, intimo a parte autora para 

esclarecer acerca da diferença nos dados, bem como requerer o que 

entender de direito. Por fim, certifico que nos termos do art. 247, do CPC, 

impulsiono os autos para expedição de cartas de citação aos demais 

confinantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873080 Nr: 11877-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBINO CARDOSO, DELMIRA MARIA DE MORAIS, 

PEDRO BOAVENTURA DA SILVA, ANA LIVIA GOULART CARDOSO, 

ANETH MARIA GOULART CARDOSO, LUCINEIDE FRANCISCA DE 

SIQUEIRA, MARIA DE FATIMA SIQUEIRA BARBOSA, RUTH ALICE 

GOULART MEDEIROS, MARIA DO CARMO LIMA DE PAULA, EDMLSON 

BENEDITO PAIXAO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a decisão de fls.324 foi publicada e no outro dia foi em carga 

para a PGE. Impulsiono os autos intimando a requerente para dar efetivo 

cumprimento a decisão proferida em 08/08/2019 (lançada no sistema 

Apolo em 14/08/2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434868 Nr: 13770-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SCARABELLE DE MORAES, MARIA 

APARECIDA STUANI, MARIA APARECIDA TAVARES, MARIA APARECIDA 

TAMANINI DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA TIBES HACHMANN, MARIA 

APARECIDA VIANA PEREIRA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA APARECIDA ZEPHERINO, MARIA 

APARECIDA XAVIER PAZETO, MARIA APARECIDA XAVIER PAZETO, 

MARIA ARAUJO DE LIMA, MARIA ARLETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que em razão da implementação do novo Sistema de Requisição 

de Pagamento do TJMT (SRP 2.0) venho intimar a parte autora para 

apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço que 

contenha o CEP da (s) parte (s) e do advogado (a) por conter informações 

obrigatórias para expedição de ofício requisitório na nova plataforma 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955026 Nr: 2621-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955477 Nr: 2828-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929146 Nr: 48777-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA BISMARQUE, MARIA 

BATISTA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando a petição do executado, bem como, à decisão de fls.134 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, querendo, 

apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017927 Nr: 30882-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRESIELA RAMOS DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando a petição do executado, bem como, à decisão de fls.371 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, querendo, 

apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980881 Nr: 14515-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SERGIO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando a manifestação da Fazenda Pública de fls.324/455, 

intima-se a parte exequente para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929366 Nr: 48925-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA VITALINO DE SOUZA, JONAS FERREIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR, LUIZE MARIA GOMES DA SILVA, JUSSARA ARCOS 

CAETANO, MANILDE JOSÉ DE FIGUEIREDO MACHADO, JOSÉ CARLOS 

TEIXEIRA CAETANO, ROSENY ARRUDA E SILVA, ADEVANIR APARECIDO 

PEREIRA, DENILSON SOARES DA SILVA, PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, 

GONÇALINA MARIA DE FARIA, ODETE DAS NEVES, JUSSIARA 

AUXILIADORA FREITAS DE OLIVEIRA, BENEDITA OLIVEIRA DE ARRUDA 

PINTO, BENJAMIM WALTER NUNES DA COSTA, KATIA CELINA DO 

ESPIRITO SANTO, DELMANETE MARIA DE FREITAS, DIRCEU BATISTA, 

ALINOR ESCANDELARIO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4.801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando a manifestação da Fazenda Pública de fls.1147/1293, 
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intima-se a parte exequente para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787135 Nr: 41056-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A., UNIDADE 

INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CONCRETO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO COSTA BRUNO - 

OAB:OAB/PR 26.321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444953 Nr: 19778-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS GUSTAVO SONDA - 

OAB:66.864, RICARDO AUGUSTO CASALI - OAB:45681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca dos 

cálculos da Contadoria Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983536 Nr: 15629-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTHO VALENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954780 Nr: 2518-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOLENES P DE SOUZA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERENCIA DE REVISÃO E 

CONTROLE DIGITAL, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333625 Nr: 4326-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90870 Nr: 6004-55.1997.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOLOS - TRANSP. E TERRAPL. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que em razão da implementação do novo Sistema de Requisição 

de Pagamento do TJMT (SRP 2.0) venho intimar a parte autora para 

apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço que 

contenha o CEP, do advogado, por conter informações obrigatórias* para 

expedição de ofício requisitório na nova plataforma eletrônica.

*Dados obrigatórios (da parte credora e do advogado)

-Endereço completo, com o CEP;

 -CPF e/ou CNPJ;

-Data de Nascimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047825 Nr: 45326-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809842 Nr: 16327-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO 

MILITAR DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - 

OAB:24.217/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281384 Nr: 6509-94.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA AUXILIADORA PINTO DO ESPÍRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, LUCIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:15.167/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060559-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060559-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra ato indigitado coator de lavra do 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a anulação dos processos administrativos de 

nº 167147/2012, 527462/2009, 527450/2009, 527479/2009, 367919/2010, 

481200/2011, 354024/2011, 611255/2011, 363163/2011, 340120/2011, 

607802/2011, 607813/2011, 607823/2011, 607830/2011, 607839/2011, 

5142269/2011, 5129902/2011, 5010315/2011, 5099180/2012 e 

5103145/2012, bem como, consequentemente, seja determinada a imediata 

restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco 

do Estado de Mato Grosso a título de ICMS. Ainda, requer seja determinado 

à autoridade Impetrada que se abstenha de indeferir novos pedidos de 

restituição de ICMS pago em duplicidade e que já tenham sido formulados 

ou venham a ser formulados pela Impetrante, sob a mera alegação de que 

existem pendências fiscais em seu nome. Aduz, em síntese, que tem como 

objeto social o comércio atacadista de combustíveis, derivados ou não de 

petróleo, estando sujeita ao regime da substituição tributária, nos termos 

do Convênio ICMS nº 110/2007. Salienta que, no exercício regular de sua 

atividade empresarial, as suas filiais situadas no Estado de Mato Grosso 

ou com inscrição estadual de substituto tributário neste Ente, 

frequentemente procedem à remessa de combustíveis a outras Unidades 

Federadas, cuja carga tributária, não raras vezes, é inferior àquela 

vigente nesse território, de modo que possui o dever de efetuar o 

recolhimento complementar do imposto retido a “menor” e repassado pela 

Refinaria de Petróleo a este Estado de Mato Grosso (Unidade Federada de 

destino), nos exatos termos da legislação tributária vigente. Assevera que 

o recolhimento desse ICMS é realizado em duplicidade, o que gera o direito 

à restituição, sendo que ingressa com pedido de restituição e/ou 

ressarcimento junto ao Fisco Estadual e, este, após análise do referido 

pedido, autoriza ou não a devolução do imposto. Relata que foi 

surpreendida pelo indeferimento de diversos pedidos de restituição de 

ICMS sob a alegação de que a mesma se encontra inadimplente para com 

suas obrigações f iscais,  refer indo-se aos pedidos de 

restituição/ressarcimento esquematizados no quadro abaixo, os quais têm 

por objeto a devolução de ICMS no valor de R$ 1.148.417,85 (um milhão, 

cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e 

cinco centavos). Pontua que a própria Secretaria de Estado de Fazenda 

de Mato Grosso reconheceu que, de conformidade com a legislação 

tributária vigente e os documentos/comprovantes anexados aos pedidos, 

faz jus à restituição do ICMS nos casos ora abordados. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a anulação dos processos administrativos de nº 

167147/2012, 527462/2009, 527450/2009, 527479/2009, 367919/2010, 

481200/2011, 354024/2011, 611255/2011, 363163/2011, 340120/2011, 

607802/2011, 607813/2011, 607823/2011, 607830/2011, 607839/2011, 

5142269/2011, 5129902/2011, 5010315/2011, 5099180/2012 e 

5103145/2012, bem como, consequentemente, seja determinada a imediata 

restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco 

do Estado de Mato Grosso a título de ICMS. Em análise perfunctória dos 
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fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 27565197 seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao agente público. Ademais, verifica-se que ao conceder o pleito da 

Impetrante, neste momento processual e da maneira como formulada, 

haverá esgotamento da matéria de mérito sem que seja passada pelo crivo 

do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, segue o entendimento 

da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

AUTORIZADORES – MÉRITO DO AGRAVO E DO MANDAMUS – 

PREJULGAMENTO DA CAUSA INDEVIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO 1. O deferimento de uma liminar em mandado de 

segurança exige que a espera do provimento final possa gerar dano de 

difícil reparação e a relevância do fundamento das alegações. 2. ‘O 

agravo de instrumento, recurso dotado de restrita cognição, não se presta 

ao esgotamento do mérito da ação principal, sob pena de indevido 

prejulgamento da causa pelo tribunal’ (TRF-2, 6ª Turma, AGT 126048)”. 

(N.U 0086978-80.2012.8.11.0000, SERGIO VALERIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2013, Publicado no 

DJE 11/04/2013). Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011109-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA FERREIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1011109-24.2019.8.11.0041 (PJE 6) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por VERGINIA FERREIRA DE SOUZA 

contra o Mato Grosso Previdência Mtprev, objetivando ação de obrigação 

de fazer com indenização por danos materiais e morais com pedido de 

liminar de tutela antecipada. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil 

Reais). É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. 

Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu 

recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes a pagamento de URV e 

quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de 

se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 

12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021324-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silvino da Costa Monteiro (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº.: 1021324-59.2019.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

demanda fora endereçada a uma das varas cíveis desta comarca, desta 

feita, considerando que esta vara especializada tem competência para 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e 

Municipal, o que não é o caso dos autos, bem como que a requerida é 

sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, 

esse Juízo é incompetente para a analisar o presente feito. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

AJUIZADA CONTRA SANEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. As Varas Especializadas de Fazenda Pública não têm 

competência para processar e julgar causas envolvendo sociedade de 

economia mista, tendo em vista sua natureza de pessoa jurídica de direito 

privado. Conflito improcedente. (N.U 0145961-72.2012.8.11.0000, , MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2013, Publicado 

no DJE 12/08/2013) Ademais, ressalta-se que em se tratando de 

incompetência absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do 

art. 64, §1° do Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a 

incompetência absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem 

pública não se sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser 

arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 4ª 

Vara Cível desta Capital, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503932-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO QUEIROZ MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNEMAT - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 0503932-65.2014.8.11.0001 Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória proposta por RODOLFO QUEIROZ MOURA em face da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja declarada a nulidade das questões objetivas 63 e 76, bem como 

para determinar que a Banca Examinadora recorrija a prova oral do autor e 

atribua os pontos respectivos de acordo com o disposto no Edital 

Complementar n. 69 (item 3.4). Ainda, requer que seja determinado ao 

Requerido que apresente a gravação da prova oral do Autor ou ao menos 

o espelho de sua resposta, com o fim possibilitar a ampla defesa e a 

propositura de recurso cabível, ou, alternativamente, requer seja 

assegurado ao Requerente a sua participação em todas as fases do 

concurso aludido. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Foi proferida sentença, extinguindo o presente feito sem resolução do 

mérito (ID nº 313651). Inconformada com a sentença retro, a parte Autora 

apresentou Recurso Inominado objetivando a sua reforma (ID nº 381218), 

tendo a Turma Recursal reconhecido a incompetência jurisdicional do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, anulando a sentença outrora 

proferida e posterior redistribuição à uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública (ID nº 18563921). Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, após 

uma acurada análise dos autos, impende asseverar que não há quaisquer 

razões para que a presente demanda permaneça em trâmite perante este 

juízo, uma vez que o valor atribuído à causa, considerando a data da 

propositura e o valor do salário mínimo vigente à época (R$ 724,00), 

encontra-se abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, critério este que 

fixa a competência ratione materiae para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Além disso, o 

Requerente em nenhum momento requereu o pagamento de eventuais 

vencimentos em relação ao cargo pretendido pelo candidato, objeto da 

presente demanda, mas somente almeja a mera declaração de nulidade de 

questões que entende estar eivadas de irregularidades. Logo, a vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043257-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1043257-88.2019.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de auxilio doença 

proposto por ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES, contra INSTITUTO 

NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da tutela de urgência para que seja determinada 

que o requerido inicie imediatamente o pagamento das prestações do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Em síntese, é o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que não consta nos autos laudos e 

atestados médicos atualizados, que comprovem a incapacidade da parte 

autora em voltar ao trabalho, dificultando assim a apreciação da tutela de 

urgência. Desta feita, à vista do princípio da economia processual e nos 

termos do art. 321 do CPC/2015, determino a emenda à inicial para que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos, laudos e 

atestados médicos atualizados que comprovem a incapacidade da parte 

autora, sob pena de indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo 

único do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061254-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO (REQUERENTE)

ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1061254-84.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA e VALQUÍRIA DE 

CARVALHO AZEVEDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a retificação do ato de 

aposentadoria das Autoras com o reconhecimento das funções 

equiparadas entre o cargo de professora e o cargo de analista 

administrativo, bem como, consequentemente, seja determinado o 

pagamento dos subsídios decorrentes do desvio da função exercida e 

das diferenças salariais. Aduzem, em síntese, que são professores 

efetivas aposentadas da Rede Oficial de Ensino do Estado de Mato 

Grosso, tendo protocolado junto ao MTPREV um requerimento 

administrativo para retificação do ato de suas aposentadorias, almejando o 

reconhecimento do direito à recomposição da perda remuneratória do seu 

subsídios/proventos, haja vista terem laborado em desvio de função como 

advogadas na Assessoria Jurídica da SEDUC e na Unidade Setorial de 

Correição por 16 (dezesseis) anos aproximadamente, nos termos do 

Protocolo nº 245842/2019. Asseveram que a SEDUC necessita de outros 

profissionais das áreas meio, sendo que lança mão de profissionais 

efetivos da rede e/ou contrata para suprir essas necessidades, como 

alega ocorrer no presente caso, pois é professora efetiva de Biologia e 

também advogada, tendo sido designadas para exercerem suas funções 

no setor jurídico da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, 

ficando assim, em desvio de função por muitos anos. Pontuam que, após 

sete meses de espera, até a presente data o órgão citado não se 

manifestou, estando o processo parado na Gerencia de Análise, não 

restando alternativa senão a propositura da presente demanda para 
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resguardar os seus direitos. Escudam a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Pugnam pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruíram a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que não se aplica 

a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a retificação do ato de aposentadoria das Autoras com o 

reconhecimento das funções equiparadas entre o cargo de professora e 

o cargo de analista administrativo, bem como, consequentemente, seja 

determinado o pagamento dos subsídios decorrentes do desvio da função 

exercida e das diferenças salariais. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID 

nº 27655925e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, 

a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez 

que as Requerentes não demonstraram de forma cristalina a irregularidade 

no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostaram 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória 

neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o 

que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte 

contrária. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade 

do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. 

Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar 

no prazo legal. Por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1062348-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

JANIELE KULKKAMP VIEIRA DA SILVA OAB - 040.398.381-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

1062348-67.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a impetrante para 

emendar a petição inicial de ID: (27757426) no prazo de 15 (dez) dias, 

tendo em vista que não se encontra CRLV do veículo, requisitos mínimos, 

previstos nos incisos II, III e VII do Art. 319 do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062222-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO CAMARA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1062222-17.2019.8.11.0041 (PJE 

-6) Vistos, etc. Intimem-se a parte autora para, provar o valor da causa, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da remessa ser atribuída ao Juizado 

Especial, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de Janeiro de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036424-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GHANDI DE ASSIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1036424-88.2018.8.11.0041 (PJE 6) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por MARCO GHANDI DE ASSIS 

OLIVEIRA contra o ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando ação 

ordinária com pedido de tutela provisório de urgência. Deu à causa o valor 

de R$ 100,00 (cem reais). É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou 

fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes a pagamento de URV e 

quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de 

se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 

12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 
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Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060885-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA 

SOCIOEDUCATIVA DA SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA (IMPETRADO)

IBERE FERREIRA DA SILVA JUNIOR (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060885-90.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SANDER 

JOSÉ DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do 

SUPERINTENDENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA e do GERENTE 

DA GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA 

SOCIOEDUCATIVA DA SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória 

para que seja determinada a inserção no resultado preliminar do cadastro 

de reserva o nome do Impetrante (inscrição nº 1663445) no cargo 02 

(Agente Socioeducativo – Masculino), polo Lucas do Rio Verde/MT, regido 

pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH de 01 de agosto de 2018. Aduz, em 

síntese, que se inscreveu para a seleção pública cadastro de reserva 

para provimento de funções de Agente de Segurança Socioeducativo, 

polo Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH de 01 

de agosto de 2018, sendo aprovado em todas as etapas do certame. 

Assevera que a agência de inteligência, responsável por averiguar se o 

candidato apresenta conduta condizente com o cargo, emitiu em 

23.10.2019 a sua contraindicação em relatório de investigação social. 

Pontua que interpôs recurso administrativo contrapondo todos os 

argumentos utilizados pelas autoridades Impetradas, contudo a sua não 

indicação foi mantida, não lhe restando alternativa senão a impetração do 

presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda 

a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinada a inserção no resultado preliminar do cadastro de reserva o 

nome do Impetrante (inscrição nº 1663445) no cargo 02 (Agente 

Socioeducativo – Masculino), polo Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo 

Edital nº 001/2018/SEJUDH de 01 de agosto de 2018. Do perfunctório 

exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida 

pleiteada. Ao que se observa dos autos, o Impetrante foi aprovado nas 04 

(quatro) primeiras fases do certame regido pelo Edital nº 

001/2018/SEJUDH de 01 agosto de 2018, todavia, ao se submeter à 5ª 

fase (Investigação Social), a comissão examinadora considerou o Autor 

como contraindicado, excluindo-o do certame. Em análise da 

fundamentação apresentada pela comissão do concurso público (ID nº 

27623807), verifica-se que a exclusão do Impetrante do certame se deu 

em razão de ele ter respondido aos processos nº 5156-51.2012.811.0006 

(Código nº 146894) e nº 4902-78.2012.811.0006 (Código nº 146664), com 

a finalidade de apurar a suposta prática da contravenção penal de vias de 

fato, sendo que o Autor não informou a existência das ações na fase de 

Investigação Social. Em que pese os argumentos utilizados pela autoridade 

Impetrada, entendo que os mesmo não se pautaram de razoabilidade, 

ainda mais pelo fato de que o Impetrante foi absolvido em sede recursal, 

conforme acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 87203/2015 (ID 

nº 27623815). Entendo que sua exclusão, ao que tudo indica, extrapola o 

rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse público, uma 

vez que, ainda que tenha assinalado que não tenha respondido a 

processo criminal, não restou demonstrada, in casu, a falta de 

honestidade do candidato, tampouco que este tenha omitido informações 

relevantes requisitadas pela Corporação. Importante salientar que, em 

consonância aos atuais ditames do Direito Administrativo e Constitucional, 

é imprescindível que haja a efetiva produção de prova a fim de apurar a 

inidoneidade do concursando para exercer o cargo pretendido. Ademais, 

no Estado Democrático de Direito não é admissível a punição de uma 

pessoa com base em mera presunção do mal que poderá causar por 

conhecer ou desconhecer determinada pessoa, pressupondo-se uma 

predisposição ao crime. Este subjetivismo há muito vem sendo vedado 

pela jurisprudência brasileira, pois a conduta imoral e incompatível com a 

função, capaz de fundamentar a exclusão de um candidato do certame, 

deve estar amparada em provas concretas, não apenas em suposições. 

Nesse sentido dispõem os entendimentos dos Tribunais Superiores, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE 

PENITENCIÁRIO DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. 

SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. 

NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – Viola o 

princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, 

LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público 

que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade. II - A 

Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são 

incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências 

jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo regimental 

improvido”. (RE 450971 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-034 DIVULG 18-02-2011 

PUBLIC 21-02-2011 EMENT VOL-02467-02 PP-00269) – Destacamos. 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À 

NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal 

consolidaram entendimento no sentido de que, em obediência à estrita 

ordem classificatória, não pode a administração deixar de nomear 

candidato que teve êxito em todas as fases do concurso público, por 

responder a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RMS 

25.257/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). Desta forma, presente 

os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida 

que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar às autoridades Impetradas que 
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procedam à inserção do nome do Impetrante (inscrição nº 1663445) no 

resultado preliminar do cadastro de reserva no cargo 02 (Agente 

Socioeducativo – Masculino), polo Lucas do Rio Verde/MT, regido pelo 

Edital nº 001/2018/SEJUDH de 01 de agosto de 2018, até ulterior decisão 

de mérito a ser proferida neste writ. Notifiquem-se as autoridades 

coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista. Cuiabá/MT, 08 

de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031608-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA CRUZ S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI OAB - RJ124107 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 06) PROCESSO Nº 

1031608-29.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

SOUZA CRUZ LTDA em face ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, é o 

que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada 

de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Por fim, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa 

definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de Janeiro de 2020 ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061248-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMUNDO AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

ADEILTO JOSE MOREIRA OAB - 031.516.366-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1061248-77.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, ratificarem os atos já 

praticados. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029897-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TADEU LONDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1029897-86.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de reconsideração apresentado pela parte Autora (ID nº 25894537) pelas 

razões já expostas. Cumpra-se o já determinado na decisão retro. 

Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000221-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por ALINE TAGLIARI HOLSBACH em face da ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado à Requerida que proceda ao cômputo da nota final 

da Requerente o ponto da questão nº 69 anulada, referente ao cargo 

TLNS, passando a sua nota de 68 (sessenta e oito) para 70 (setenta) 

pontos, bem como que seja classificada na ordem correta da lista de 

aprovados. Aduz, em síntese, que no ano de 2013 a Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso tornou publico o Concurso Público 

para provimentos de cargos e cadastros de reserva para os cargos de 

nível médio e superior, tendo constatado o número de vagas, 74 (setenta e 

quatro) vagas imediatas e 130 (cento e trinta) vagas para cadastro de 

reserva para os cargos de nível superior, bem como 03 (três) vagas 

imediatas e 05 (cinco) vagas para cadastro de reserva para o cargo de 

procurador legislativo. Assevera que no dia 10.12.2013 foi publicado o 

gabarito preliminar, sendo que em 09.01.2014 foi publicado gabarito 

definitivo, alterando as respostas das questões 31 (Trinta e um) e 47 

(quarenta e sete) e anulando as questões 06 (seis), 55 (cinquenta e 

cinco), 62 (sessenta e dois), 64 (sessenta e quatro), 67 (sessenta e 

sete), 69 (sessenta e nove) e 70 (setenta) para o cargo de TNLS. Relata 

que, quando da publicação do resultado definitivo, restou constatado que 

teria feito 68 (sessenta e oito) pontos totais para o cargo de TNLS, todavia 

entende que houve um grave erro na contagem da sua nota, uma vez que 

não foi incluída a sua pontuação referente à questão nº 69 que foi 
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anulada. Pontua que é seu direito ter sua nota de técnico legislativo de 

nível superior alterada de 68 (sessenta e oito) pontos para 70 (setenta), 

não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda 

para resguardar os seus direitos. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que não se aplica 

a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinado à Requerida que proceda ao cômputo da nota final da 

Requerente o ponto da questão nº 69 anulada, referente ao cargo TLNS, 

passando a sua nota de 68 (sessenta e oito) para 70 (setenta) pontos, 

bem como que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, requisito este imprescindível para o 

deferimento da medida pleiteada. Conforme informado pela própria parte 

Autora em sua narrativa fática e consoante se extrai da documentação 

acostada, a Requerente se submeteu ao certame objeto da demanda no 

ano de 2013, tendo ingressado com ação pleiteando a sua reclassificação 

junto à 4ª Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro em 26.02.2014 (autos nº 

0210204-29.2014.8.19.0001). Ainda, observa-se que naquela demanda foi 

proferida sentença sem resolução do mérito em 22.01.2015 (ID nº 

27783554), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 04.03.2015 (ID nº 

27783554), e, após mais de 04 (quatro) anos do arquivamento da referida 

ação, a Requerente buscou o Poder Judiciário para pleitear novamente a 

sua reclassificação no concurso público. Em outras palavras, passados 

mais de 04 (quatro) anos do trânsito em julgado da outra ação que se 

discutia a sua reclassificação, não se verifica a urgência em conceder a 

medida antecipatória, devendo a Autora aguardar o julgamento do mérito 

da ação. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Determino a exclusão da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do polo passivo da 

presente demanda, tendo em vista que não possui capacidade postulatória 

em relação ao objeto desta ação. Na mesma oportunidade, intime-se a 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com a emenda à 

inicial, devendo indicar tão somente o Estado de Mato Grosso no polo 

passivo da presente demanda. Após, cite-se pessoalmente o Requerido 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à parte Requerente para 

impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade 

da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061931-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA OAB - PE28007 

(ADVOGADO(A))

ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES OAB - PE30283 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº: 1046645-96.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de 

Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta por ALESAT 

COMBUSTÍVEIS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando o deferimento do pedido para que 

seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia como caução antecipada do 

crédito tributário constituído no Auto de Infração nº 115924000032017166, 

bem como que seja determinada a expedição da Certidão de Regularidade 

Fiscal da Autora perante o Estado do Mato Grosso, devendo o Requerido 

se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do 

SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou 

entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário 

mencionado. Aduz, em síntese, que o crédito tributário que ora é objeto de 

garantia na presente demanda cautelar é oriundo do Auto de Infração nº 

115924000032017166, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do 

Mato Grosso e através do qual se buscou a satisfação de suposto crédito 

de ICMS. Pontua que o processo na via administrativa restou indeferido, 

ocasião em que a sua defesa não foi acolhida, de modo que o crédito 

tributário tornou-se exigível, contudo até o presente momento não foi 

houve a sua inscrição em Dívida Ativa, tampouco foi ajuizada a execução 

fiscal correspondente. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. No mais, a concessão da tutela cautelar em caráter 

antecedente se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 305 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Certo é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a 

finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, 

desta forma, seu mérito deve ficar circunscrito à verificação do “fumus 

boni iuris” e do “periculum in mora”. Conforme relatado, a Requerente 

objetiva com a concessão do provimento cautelar que seja acolhida a 

Apólice de Seguro-Garantia como caução antecipada do crédito tributário 

constituído no Auto de Infração nº 115924000032017166, bem como que 

seja determinada a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da 

Autora perante o Estado do Mato Grosso, devendo o Requerido se abster 

de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, 

SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou 

entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário 

mencionado. Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria tem entendido 

que na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução 

fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade 

fiscal, desde que garantido o juízo por garantia idônea, por não implicar em 

hipótese suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do 

CTN, situação essa que se equipara à penhora antecipada e que, 

portanto, se enquadra na hipótese do artigo 206 do CTN, in verbis: “Art. 

206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de 

que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa”. Logo, plenamente possível a emissão de Certidão 
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Positiva com Efeitos de Negativa – até porque, no presente caso, não foi 

proposta a ação de Execução Fiscal, de sorte que a Autora não pode ficar 

impossibilitada de exercer suas atividades profissionais, face a recusa de 

renovação de sua certidão estadual, se já até antecipou a penhora. Neste 

sentido é o escólio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se 

extrai dos arestos abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA 

INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO -CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, 

STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS 

POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. 

RECURSO DESPROVIDO. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário 

a prestação de seguro -caução, servindo apenas para a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais. O art. 151, II, 

CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do 

valor do débito. Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em 

entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de 

proteção ao crédito”. (N.U 0154839-78.2015.8.11.0000, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) – 

Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPNE) 

EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - OFERTA DE CARTAS DE 

FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA - 

EQUIPARAÇÃO À PENHORA ANTECIPADA - ART. 9º, § 3º, DA LEF - 

CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA, POR EQUIPARAÇÃO, À 

PRIMEIRA HIPÓTESE DO ART. 206 DO CTN - IRRELEVÂNCIA DA 

SUSPENSIVIDADE, OU NÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA Nº 112/STJ - RECURSO PROVIDO - DECISUM REFORMADO. 

Cartas de fiança Bancária oferecidas em ação cautelar equiparam-se, a 

teor do disposto no § 3º do art. 9º da LEF, à penhora antecipada, servindo 

para garantir o Fisco na ação executiva a ser ajuizada, razão pela qual o 

contribuinte faz jus à expedição de certidão positiva com efeitos de 

negativa de que trata o art. 206 do CTN, independentemente de 

encontrar-se, ou não, suspenso o crédito tributário. Precedentes do E. 

STJ”. (Recurso de Agravo de Instrumento nº 1187/2009. Relator. Drª 

Marilsen Andrade Adário. DJ. 04/05/2009). “TRIBUTÁRIO – CAUÇÃO – 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência majoritária da Primeira Seção do STJ permite ao contribuinte, 

antes do ajuizamento da execução fiscal, oferecer caução no valor do 

débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora 

que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com 

efeitos de negativa. 2. Precedentes: (AgRg no REsp 924.645/SC, Rel. Min. 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2008; REsp 836.789/SC, Rel. Min. Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.6.2008, DJ 27.6.2008; EREsp 

710.421/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min.Castro 

Meira, Primeira Seção, julgado em 28.3.2007, DJ 6.8.2007). Agravo 

regimental improvido”. (AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

13/02/2009). Assim, ante a construção jurisprudencial acima transcrita, e 

levando em consideração que a garantia ofertada em juízo é idônea e apta 

a caucionar o crédito tributário, entendo como presente o fumus boni iuris. 

O periculum in mora resta devidamente demonstrado, posto que na medida 

em que a ausência de expedição de CPD-EN, poderá acarretar 

dificuldades no desenvolvimento das atividades empresariais da 

Requerente. Portanto, presente os requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento pleiteado, impõe-se o deferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE para 

aceitar a Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507003818 (ID nº 27727983) 

a título de caução do crédito tributário consubstanciado no Auto de 

Infração nº 115924000032017166, e, por consequência, determinar ao 

Requerido que se abstenha de incluir o nome da Autora nos cadastros de 

inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer 

outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito 

tributário mencionado. Cite-se pessoalmente o Requerido para, querendo, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 306 c/c 183 do CPC/2015. Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000531-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS WYKROTA OAB - MG87995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000531-65.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, 

objeto do Processo Administrativo FA nº 0114-001.286-4. Aduz, em 

apertada síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0114-001.286-4, aplicou multa administrativa, a qual 

totaliza o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), sob o 

fundamento de que infringiu ditames presentes na legislação 

consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em 

contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida na seara 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 64.000,00 

(sessenta e quatro mil reais). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra 

necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo 

FA nº 0114-001.286-4. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação das multas pelo PROCON Estadual contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelas decisões 

administrativas proferidas (ID nº 27819495 e seguintes), verifica-se que o 

órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da 
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presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerado excessiva, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros 

legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, 

tampouco a falta de razoabilidade na aplicação das pena administrativa em 

testilha. Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, 

porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em 

estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites 

estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supradita decisão encontra-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos 

processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao 

consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão 

da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores 

dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido 

que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso 

dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista 

a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. 

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação 

pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 10 de 

janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1023945-29.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por ANTONIO GONÇALO DE SOUSA JUNIOR em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

assegurada a participação do Requerente nas próximas fases do 

certame, sendo seu nome incluído na lista de classificação dos 

recomendados na fase de investigação social, bem como que figure na 

lista de candidatos aprovados a serem homologados pela autoridade, com 

a consequente inclusão no curso de formação. Aduz, em síntese, que 

part icipou do concurso público regido pelo Edital  n º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22.03.2017, cuja execução foi 

delegada à Universidade Federal de Mato Grosso, concorrendo à vaga de 

Técnico em Necropsia, o qual previa 04 (quatro) etapas: prova objetiva, 

avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. Assevera 

que foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas, sendo excluído do 
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concurso por ser considerado “Não recomendado” na fase de 

Investigação de Social em razão de não ter apresentado declaração de 

bens atualizada e a declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão. Pontua que apresentou 

recurso administrativo, contudo o mesmo foi indeferido em razão da não 

apresentação tempestiva do documento faltante, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o 

seu direito. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A presente demanda foi distribuída primeiramente perante 

à Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sendo que posteriormente 

foi determinada a exclusão da Universidade Federal do Estado de Mato 

Grosso do polo passivo da ação e o declínio da competência à Justiça 

Estadual (ID nº 20657817). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal 

deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça 

Gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja assegurada a 

participação do Requerente nas próximas fases do certame, sendo seu 

nome incluído na lista de classificação dos recomendados na fase de 

investigação social, bem como que figure na lista de candidatos 

aprovados a serem homologados pela autoridade, com a consequente 

inclusão no curso de formação. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID 

nº 20657801 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, 

a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória pleiteada. Cumpre destacar que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos e processos seletivos internos, em 

especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen 

Filho, se consubstancia da seguinte maneira, in verbis: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento.” (in Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913). A meu ver não restou 

demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pelo Impetrante, 

haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a 

autoridade coatora não a considerou como recomendada ante o não 

cumprimento de algumas exigências do edital que rege o certame. Com 

efeito, constata-se que o candidato Requerente foi eliminado na fase de 

investigação social por não ter cumprido o disposto no item 16.4, alíneas 

‘g’ e ‘j’ do Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, mais precisamente por 

não ter apresentado alguns exames exigidos no referido edital que rege o 

certame (ID nº 20657801). Percebe-se que a previsão da realização da 

fase de exames de saúde tinha como objetivo principal aferir se o 

candidato goza de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias 

ao exercício do cargo. Melhor abalizando transcrevo o item 16 e seguintes 

do aludido edital: “16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL 16.1. A 

Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em 

Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório. 16.2. Deverão encaminhar 

a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no 

subitem 16.4 deste Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva 

e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 

e 14.2.1. (...) 16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por 

meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no 

período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de 

análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes 

documentos: a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de 

identidade; b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF); c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de 

reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do 

sexo masculino; d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e 

comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral 

quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada 

em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. 16.4.1. O 

candidato que não postar a correspondência com os documentos 

relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo 

estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do 

concurso. (...)”. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato 

perpetrado pelas autoridades Impetradas, haja vista que a Impetrante não 

apresentou a documentação imprescindível para realização da fase de 

exames de saúde. Assim, permitir a entrega de documentação em 

momento posterior à prevista no Edital configuraria ofensa ao princípio da 

isonomia. Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - 

EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de 

regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração 

Pública”. (RE 480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 

EMENT VOL-02379-07 PP-01454). Nesta mesma linha segue o 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA – INDEFERIMENTO – FALTA DE 

ATESTADO DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

– PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO 

CANDIDATO - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - 

IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – 

SEGURANÇA DENEGADA. Apesar do esforço do impetrante, não há 

qualquer direito, quanto mais líquido e certo, que antes da eliminação do 

candidato, imponha ao avaliador o dever de oportunizar a complementação 

da documentação exigida no Edital para inscrição definitiva no certame”. 

(MS 80104/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – 

Destacamos. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade 

do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à parte Requerente para 

impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Nos termos do 
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Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade 

da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024404-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAL PIVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1024404-02.2017.8.11.0041 

Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 20856665, intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento do valor correspondente ao 

depósito de diligencia do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044029-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MATEUS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1044029-51.2019.8.11.0041 (PJE-6) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, voltem-me 

cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000395-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA WC LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

estado de mato grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1000395-39.2018.8.11.0041 

Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 21470861, intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento do valor correspondente ao 

depósito de diligencia do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025248-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MILHOMEM KAZY SOM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1025248-49.2017.8.11.0041 

Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 21463654, intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento do valor correspondente ao 

depósito de diligencia do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003471-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO SEBASTIAO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1003471-91.2018.8.11.0002 

Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 21469412, intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento do valor correspondente ao 

depósito de diligencia do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005376-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA SANTOS DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1005376-05.2016.8.11.0002 

Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 21470153, intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento do valor correspondente ao 

depósito de diligencia do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1003118-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRGREEN COMMODITIES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN VALENTIM ZANTA OAB - 019.760.171-57 (REPRESENTANTE)

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO: 

1003118-48.2018.8.11.0003 Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 

21465818, intime-se a impetrante para que comprove o recolhimento do 

valor correspondente ao depósito de diligencia do Oficial de Justiça no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018151-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS ELENITA FÁTIMA DA SILVA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO: 

1018151-27.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em vista a certidão de ID: 

21549193, intime-se a impetrante para que comprove o recolhimento do 

valor correspondente ao depósito de diligencia do Oficial de Justiça no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024411-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FEITOSA BELTRAO OAB - MS13355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 

(PJE 5) PROCESSO Nº: 1024411-23.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Intimem-se a requerente para recolher as custas, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038895-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1038895-43.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON 

Estadual, objeto do Processo Administrativo FA nº 0213-016.694-5. Aduz, 

em apertada síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0114-001.286-4, aplicou multa administrativa, a qual 

totaliza o valor de R$ 32.667,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e 

sete reais), sob o fundamento de que infringiu ditames presentes na 

legislação consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão 

proferida na seara administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre 

a desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 32.667,00 

(trinta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais). Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, 

objeto do Processo Administrativo FA nº 0213-016.694-5. O cerne da 

questão posta em litígio é conferir se a aplicação das multas pelo PROCON 

Estadual contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso 

negativo, há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que 

pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se 

que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os 

autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o 

deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a 

verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração Pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve 

obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, em 

análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, 

notadamente pela Carta de Informações Preliminares – CIP e pelas 

decisões administrativas proferidas (ID nº 23366682 e seguintes), 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 
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(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação das pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram 

no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido 

que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso 

dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista 

a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. 

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação 

pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 de 

janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008580-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILHA DAMIAO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 6)  PROCESSO Nº 

1008580-32.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Reestabelecimento 

do beneficio auxilio doença acidentário com pedido de liminar proposta por 

ODILHA DAMIÃO DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário. Aduz, em síntese, que no ano de 

2011 a implantação do auxílio doença acidentária, que foi reconhecida 

liminarmente em 2012, como consta no poder judiciário/MT no processo 

744236, Número 412663-23.211.811.0041. Relata que embora concedido 

liminarmente e determinado sua concessão em definitivo no mérito, foi 

cessado seu beneficio em 14/03/2018. Assim ocorreu devido a 

convocação para um nova pericia medida revisional BILD, através disto 

houve suspensão arbitraria do seu auxilio doença acidentário. Pontua que 

a parte autora continua preenchendo todos os requisitos necessários 

para que seja autorizado o restabelecimento do beneficio de auxilio 

doença-acidentário, devido a sua falta de condições para exercer o 

trabalho. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 
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conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 18354027, 18354040 e 

seguintes) que o Requerente apresenta as patologias apontadas na 

exordial. Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos 

de benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste 

sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que 

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o 

benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, 

porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, 

recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, 

extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão 

previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que o Autor necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos 

receituários médicos acostados aos autos, (ID: 18354027), comprovando 

a incapacidade laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 

estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. A propósito, corroborando com o 

acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se manifestado em casos tais, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames e atestados médicos no sentido de demonstrar a 

inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável 

baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela 

antecipatória para o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se 

impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). 

Portanto, as provas trazidas corroboram quanto a incapacidade do 

demandante, tornando-se verossímeis suas alegações. Quanto ao risco 

ao resultado útil do processo, ressai que a continuidade no exercício de 

função laborativa, evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que 

poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, 

ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar ao 

INSS que restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário ao 

Requerente ODILHA DAMIÃO DE SOUZA, devendo este ser mantido 

enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 

62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento 

final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência 

tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens 

judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se 

com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000801-45.2018.8.11.0046 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JOÃO 

LOPES GUERREIRO contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DE 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO 

DETRAN/MT e da DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO DO 

DETRAN/MT, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

medida antecipatória para que seja determinado o restabelecimento do 

direito de dirigir do Impetrante, bem como que seja restituído o prazo legal 

para que apresente a sua defesa no processo administrativo nº 

0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT. Aduz, em apertada síntese, que foi 

notificado da suspensão de sua Carteira por supostamente ter atingido a 

pontuação, ocasião em que se dirigiu ao DETRAN/MT e restou verificado 

que nunca foi intimado/notificado para apresentar a sua defesa, ainda que 

tenha atualizado o seu endereço junto à autarquia estadual em 10.08.2017 

quando renovou a sua CNH. Pontua que a sua não notificação cerceou o 

seu direito de defesa, de modo que não foi possível exercer o seu direito 

de defesa quanto às autuações administrativas, não lhe restando 

alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferida (ID nº 

14870950). Parecer ministerial acostado aos autos (ID nº 119341832), 

aduzindo sobre a suposta incompetência deste juízo. O Estado de Mato 

Grosso se manifestou nos autos (ID nº 19778900). Foi revogada a liminar 

outrora deferida e declinada a competência à uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá (ID nº 20205740). Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 
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finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado o restabelecimento do direito de dirigir do 

Impetrante, bem como que seja restituído o prazo legal para que apresente 

a  s u a  d e f e s a  n o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º 

0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT. Analisando detidamente os autos, em 

juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, muito embora à época o seu endereço perante à 

autarquia estadual de trânsito estivesse atualizado, as intimações 

administrativas expedidas foram remetidas à endereço diverso do 

cadastrado, ou seja, nunca tomou ciência das infrações administrativas 

supostamente cometidas e tampouco teve a oportunidade de exercer o 

seu direito de defesa (ID nº 14747974 e 14749697). Como se vê, é 

aplicável à espécie o juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a 

respeito: “O princípio do devido processo legal entra agora no Direito 

Constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta 

Inglesa, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV), contraditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), 

fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante-se o processo, e 

quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, 

sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação 

jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, 

segundo os imperativos da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do 

contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a 

bilateralidade dos atos procedimentais', conforme autorizada lição de 

Frederico Marques”. Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a 

possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo 

administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação 

que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua 

defesa, observando-se, assim, o devido processo legal. Nesse diapasão, 

não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo 

que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o 

contraditório e da ampla defesa, o que é o caso dos autos, não sendo, 

portanto, questão de análise de mérito administrativo, o que é vedado pela 

jurisprudência maciça dos nossos Tribunais. Importante destacar, nesse 

aspecto, a sempre precisa lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles: “Ao 

Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos da legalidade e 

legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo 

onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não 

se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou 

seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, 

porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de 

administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, 

relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos 

técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a 

conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 

gerais do Direito” (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., Malheiros 

Editores, São Paulo – 2002, pág. 674). Com efeito, em juízo de cognição 

sumária, vislumbro que não foi observado, no presente caso, princípios 

basilares do processo administrativo, quais sejam os princípios do 

contraditório e o da ampla defesa, tendo em vista que não houve a devida 

intimação do Impetrante no processo administrativo por ter enviado a 

intimação administrativa para endereço errôneo, cerceando toda a 

possibilidade de defesa do Impetrante. Nesse viés, partindo de uma 

intepretação análoga, dispõe o entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “DIREITO AMBIENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – 

CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE JUNTADA DE 

DOCUMENTOS NOVOS - VERIFICADA - SENTENÇA CASSADA - RETORNO 

DOS AUTOS À ORIGEM. De acordo com os arts. 130 e 131 do CPC/73, é 

prerrogativa do magistrado determinar as provas necessárias à instrução 

do processo e ao julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei 

processual civil, a prerrogativa de indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias, sem incorrer no cerceamento de defesa. Resta 

evidente o cerceamento de defesa quando não franqueado ao apelante o 

acesso às provas novas juntadas aos autos, especialmente quando a 

intenção é comprovar a possível nulidade do procedimento administrativo 

que convalidou a autuação por dano ambiental”. (N.U 

0003654-95.2008.8.11.0013, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) – Destacamos. Destarte, 

entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão 

da liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de 

determinar o restabelecimento do direito de dirigir do Impetrante, bem como 

determino a restituição do prazo legal para que apresente a sua defesa no 

processo administrativo nº 0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades Impetradas, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042816-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5) PROCESSO: 1042816-44.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de auxilio doença 

proposto por USLAINE BATISTA ARRUDA, contra INSTITUTO NASCIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada que o 

requerido inicie imediatamente o pagamento das prestações do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente. Em síntese, é o que merece registro. Ab 

initio, observa-se que não consta nos autos laudos e atestados médicos 

atualizados, que comprovem a incapacidade da parte autora em voltar ao 

trabalho, dificultando assim a apreciação da tutela de urgência. Desta 

feita, à vista do princípio da economia processual e nos termos do art. 321 

do CPC/2015, determino a emenda à inicial para que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos, laudos e atestados médicos 

atualizados que comprovem a incapacidade da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo único do mesmo 

codex. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008814-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Controle de Processo de Veículos do Detran/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1008814-31.2019.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JORGE 

SHIGUEO KIMURA JUNIOR contra ato indigitado coator da lavra do 

GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSOS DE VEÍCULOS NO DETRAN/MT, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à 

liberação do CRLV dos veículos de propriedade do Impetrante. Aduz, em 

síntese, que adquiriu em novembro de 2017 duas carretas tipo 

semirreboque, contudo, após o pagamento do documento dos veículos na 

competência do decorrente ano, foi impedido de retirar o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) sob alegação de que 

haviam impedimentos administrativos sob os mesmos que impediam tal 

fornecimento. Assevera que em 15.02.2019 protocolou junto à Gerência 

de Controle de Processo de Veículos requerimento solicitando 

informações da restrição aplicada, bem como pleiteou cópia integral do 

processo administrativo nº 432618/2018, o qual, após alguma insistência, 

teve sua resposta no dia 05.06.2019, indeferindo o pedido de cópia do 

processo administrativo. Relata que posteriormente teve acesso aos autos 

administrativos, ocasião em que tomou conhecimento de que o pedido 

administrativo foi solicitado pela Sr.ª Aline Tonini, a qual pleiteou que os 

veículos objetos desta demanda fossem apreendidos e que constassem 

no sistema da autarquia estadual de trânsito a restrição para evitar a 

transferência. Pontua que o ato que deferiu o pedido administrativo é 

totalmente desproporcional, não lhe restando alternativa senão a 

impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e 

certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Postergada a análise da medida liminar após 

oitiva da parte contrária (ID nº 23794457), a autoridade Impetrada deixou 

escoar o prazo para se manifestar (ID nº 25351458). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

Impetrada que proceda à liberação do CRLV dos veículos de propriedade 

do Impetrante. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 22643225 e seguintes, 

não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas 

coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Ademais, ao que 

se vislumbra nos autos do processo administrativo nº 432618/2018 (ID nº 

22643693), há um requerimento solicitando a restrição administrativa 

sobre os veículos adquiridos pelo Impetrante em razão de uma suposta 

fraude ocorrida na venda, onde a anterior proprietária informa que “não 

reconheceu firma em cartório da sua assinatura no recibo de venda dos 

veículos e informa também que não recebeu qualquer valor das vendas 

dos atinentes veículos” (sic.). Outrossim, caso deferida a medida 

antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no 

juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de 

manifestação das autoridades Impetradas. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 de 

janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041734-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM BRANDAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1041734-41.2019.8.11.0041 (PJE 6) 
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Vistos, etc. Trata-se de ação movida por CRISTIANE DA SILVA AMORIM 

BRANDAO, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, 

objetivando ação de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de 

trabalho c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela provisória de 

urgência. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes a pagamento de URV e quaisquer outras cujo valor da causa 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as 

exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031473-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR DE MELLO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1031473-17.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por WILLIAN JUNIOR DE MELLO LISBOA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

assegurada a participação do Requerente nas próximas fases do 

certame, bem como que seja submetido às demais provas posteriores. 

Aduz, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 

001/2018/SEJUDH de 01 de agosto de 2018, concorrendo à vaga para o 

cargo de Agente de Segurança Socioeducativo da SEJUDH/MT, sendo 

aprovado na 1ª (exame intelectual), 2ª (redação) e 3ª fase (exame 

médico) e eliminado na 4ª fase (Teste de Aptidão Física) do certame. 

Assevera que se submeteu ao TAF no dia 17.02.2019, sendo que, na 

prova de flexão de braços, foram consideradas somente 18 (dezoito) 

flexões válidas, ao passo que era necessário a realização de no mínimo 

25 (vinte e cinco) repetições. Pontua que o avaliador agiu de forma 

totalmente reprovável e desarrazoada ao considera-lo como inapto no 

TAF, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente 

demanda para resguardar os seus direitos. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que não se aplica 

a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja assegurada a participação do Requerente nas próximas fases do 

certame, bem como que seja submetido às demais provas posteriores. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente pelos documentos de ID nº 21826444 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Cumpre 

destacar que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos e 

processos seletivos internos, em especial, e para elucidação do caso ora 

em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da 

seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento.” (in Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913). 

A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito 

invocado pelo Impetrante, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não o considerou 

como recomendado ante o não cumprimento de algumas exigências do 

edital que rege o certame. Com efeito, constata-se que o candidato 

Requerente foi eliminado Teste de Aptidão Física – TAF por não ter 

cumprido o disposto no item 12.7.1 do Edital nº 001/2018/SEJUDH, mais 

precisamente por não ter cumprido as 25 (vinte e cinco) repetições do 

exercício de flexão de braço no solo (ID nº 18808025). Percebe-se que a 

previsão da realização do Teste de Aptidão Física – TAF tinha como 

objetivo principal aferir a agilidade, resistência muscular e aeróbia do 

candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades. 

Melhor abalizando transcrevo o item 12 e seguintes do aludido edital: “12. 

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF 12.1. Participarão desta fase todos 

os candidatos aptos no Exame de Saúde. 12.2. O Teste de Aptidão Física 

– TAF possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, 

resistência muscular e aeróbia do candidato, consideradas indispensáveis 

ao exercício de suas atividades. (...) 12.6. O Teste de Aptidão Física – 

TAF consistirá na execução de baterias de exercícios, todos de 

realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos 

em cada um deles, considerando-se apto o candidato que atingir o 

desempenho mínimo indicado para cada exercício no subitem 12.7. (...)”. 

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o 

ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os 

princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato perpetrado pelos 

Requeridos, haja vista que o Requerente não atingiu o desempenho mínimo 

indicado no edital para o exercício de flexão de braço no solo. Assim, 

permitir a sua continuidade nas demais fases do certame em questão 

configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Sobre o tema, dispõe a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL 
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SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE 

FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se, na origem, de 

Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de 

Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar 

do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de 

Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas 

provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos 

realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a 

ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena 

de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que 

nenhuma dessas situações é verificada no caso. 3. Compulsando os 

autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste 

de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso 

destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso 

de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008. 4. Tal ato 

administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a 

aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério 

utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do 

cargo de policial. 5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os 

critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do 

candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço 

físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, 

arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o 

direito líquido e certo do impetrante. Precedentes: AgRg no RMS 

38.424/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

30.11.2012; e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 25.5.2011. 6. O agravante não trouxe qualquer argumento 

capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a 

ofensa ao direito líquido e certo. 7. Agravo Regimental não provido”. (AgRg 

no RMS 39.181/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/11/2014, DJe 02/12/2014). Nesta mesma linha segue o 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO 

INOMINADA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA 

SÓCIO-EDUCATIVO– CANDIDATO REPROVADO NA 3ª FASE ( TESTE DE 

APTIDÃO FÍSICA ) – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E 

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao 

Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios 

físicos . Existindo no edital de abertura do certame público, previsão 

específica para a realização do teste de exame físico de caráter 

eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer 

nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do 

princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual 

condição, o mesmo tratamento”. (N.U 0001149-50.2011.8.11.0006, 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

06/12/2018) – Destacamos. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a 

evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Citem-se pessoalmente os 

Requeridos, para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

parte Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, defiro a 

Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 de 

janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2) 

PROCESSO Nº 1044902-85.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por TRICON ENERGY DO BRASIL COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão de todos os efeitos 

decorrentes do auto de infração ora impugnado e do crédito tributário, até 

decisão final da presente ação. Foi indeferida a tutela provisória, conforme 

decisão de ID nº 25844879. A parte Autora aviou petição aos autos 

informando a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, bem 

como requereu reconsideração da decisão retro ante à efetuação do 

depósito integral do débito em dinheiro (ID nº 27307115 e 27307457). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. A parte Autora 

requereu a reconsideração da tutela provisória de urgência com base no 

art. 151, II do CTN, alegando que efetuou o depósito integral referente ao 

débito tributário discutido nestes autos (ID nº 27307115 e 27307457). O 

art. 151, II do CTN prevê, como direito subjetivo da parte, a suspensão da 

exigibilidade da multa mediante depósito do montante integral. Tal 

prerrogativa decorre ex vi legis, cuja realização prescinde até mesmo de 

autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em 

qualquer prejuízo à Fazenda Pública, razão pela qual não pode a mesma 

se opor à vontade do contribuinte, pois é um direito livremente exercitável. 

Deveras, o efeito do depósito calçado no artigo 151, II do CTN, é 

justamente o de inibir os efeitos da mora, quais sejam a fluência dos juros 

e da multa de mora previstos na legislação fiscal, a inscrição do 

contribuinte nos cadastros de negativação e a submissão à execução 

judicial da dívida. Desta feita, restando configurado direito livremente 

exercitável pela empresa-Autora no afã de se discutir a sua cobrança e, 

via de consequência, tratando-se de uma garantia de pagamento do 

crédito tributário à Fazenda Pública ao final da demanda, entendo presente 

a relevância da fundamentação. A doutrina publicista tem se posicionado 

nesse sentido, consoante se extrai da lição do doutrinador Vladmir 

Passos, que ora se transcreve: “Prevista em norma geral editada pela 

União, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

seu montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao 

sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária 

que pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à 

vontade da Fazenda Pública, – que se pressupõe pretenda o seu 

pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda.” (Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691) – Destacamos. A propósito, não é 

outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. 

ARTIGO 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DEPÓSITO. 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. 
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INOCORRÊNCIA. 1. O depósito efetuado por ocasião do questionamento 

judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação suspende a 

exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar a contenda, ex vi do disposto 

no artigo 151, II, do CTN, e, por força do seu desígnio, implica lançamento 

tácito no montante exato do quantum depositado, conjurando eventual 

alegação de decadência do direito de constituir o crédito tributário”. (AgRg 

nos EDcl no REsp 961049/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010) – Destacamos. Ademais, não há 

que se olvidar que, por se tratar o lançamento de uma atividade vinculada, 

uma vez não subsistindo discricionariedade praticada por parte de agente 

fiscalizador, resta evidente a ausência de prejuízo à Requerente, cuja 

consequência é o imediato recolhimento da multa questionada, sob pena 

do mesmo ser inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações 

acessórias e medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico 

vigente. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade 

do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na 

forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, acolho o pedido de 

reconsideração formulado pela parte Autora para revogar a decisão de ID 

nº 25844879, e, ante o depósito integral do débito realizado (ID nº 

27307457), DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para 

o fim determinar a suspensão de todos os efeitos decorrentes do auto de 

infração ora impugnado e do crédito tributário objeto desta ação, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente demanda. 

Comunique-se o Exmo. (a) Desembargador (a) Relator (a) do Agravo de 

Instrumento nº 1018931-90.2019.8.11.0000 acerca da presente decisão. 

Verifique-se acerca da abertura de conta nestes autos e sua 

correspondente vinculação à conta única. Em seguida, lavre-se o termo de 

depósito. Após, intime-se o Requerido para que cumpra a decisão supra e, 

na oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 

de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1043345-29.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA. contra ato indigitado coator 

de lavra do GERENTE DE PROCESSOS DE VEÍCULOS DO DETRAN/MT, do 

DIRETOR DE VEÍCULOS DO DETRAN/MT e do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinado às autoridades Impetradas que 

procedam à análise do processo administrativo protocolado sob o nº 

46628/2019, no prazo de 05 (cinco) dias. Aduz, em síntese, que no ano de 

2012 foi vítima de estelionato haja vista que um terceiro desconhecido 

efetuou a compra de um veículo automotor por meio de um cartão de 

crédito clonado do BNDS de sua titularidade, sendo que o emplacamento 

do veículo foi realizado de forma supostamente fraudulenta em 30.08.2012 

no DETRAN/MT, em Cuiabá, e registrado em seu nome. Relata que 

ingressou com processo administrativo perante a Corregedoria do 

DETRAN/MT (nº 132/2013/CG) requerendo a suspensão da exigibilidade 

do IPVA do ano 2013, o bloqueio da emissão do documento do referido 

ano e que fosse registrada a fraude (estelionato) no RENAVAM, contudo 

a questão não foi solucionada. Afirma que em 04.02.2019 ajuizou um novo 

processo administrativo junto ao DETRAN/MT (nº 46628/2019), requerendo 

a determinação da baixa definitiva do RENAVAM do dito veículo, bem como 

dos débitos que eventualmente recaiam sobre o mesmo, todavia até o 

presente momento a única movimentação efetuada no referido 

procedimento foi a requisição de informações à Corregedoria do 

DETRAN/MT em 20.03.2019 quanto ao processo instaurado anteriormente. 

Pontua que, decorrido mais de 07 (sete) meses, as autoridades 

Impetradas ainda não apreciaram o seu requerimento administrativo, 

estando o respectivo processo ainda sem nenhuma movimentação de 

análise. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado às autoridades Impetradas que procedam à 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 46628/2019, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Analisando detidamente os autos, em juízo de 

cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, o mesmo protocolou no dia 27.08.2019 um 
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requerimento administrativo, sendo que, por sua vez, até o presente 

momento não houve manifestação no mencionado processo administrativo 

(ID nº 24445244). A título de esclarecimento, insta salientar que com a 

edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII 

do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, 

segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos 

processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, 

estabelece, in verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido do 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

manifestação no processo administrativo protocolado sob o nº 

46628/2019 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere o 

art. 30, caput da Lei nº 7692/2002, senão vejamos: “Art.30 Será de 30 

(trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a 

prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos 

especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, 

de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou 

decisão administrativa”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 
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- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos para si. Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar almejada no presente mandamus. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar às autoridades Impetradas que 

procedam à análise do processo administrativo protocolado sob o nº 

46628/2019, no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades Impetradas, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001624-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BREDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1001624-88.2019.8.11.0044 Vistos, etc. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por CONCEIÇÃO BREDA DA SILVA 

contra ato tido por ilegal de lavra do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE e LAZER – SEDUC/MT, onde objetiva a concessão 

da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que 

permita que a Impetrante possa exercer as suas funções de Apoio 

Administrativo Educacional na Escola Estadual Osvaldo Cândido Pereira, 

no município de Paranatinga, o mais próximo possível dos familiares do 

casal e de sua própria família. Em síntese, é o que merece registro. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 06) PROCESSO Nº 

1000443-27.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em face ESTADO 

DE MATO GROSSO. Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca 

foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a 

esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de Janeiro de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 06) PROCESSO Nº 

1000444-12.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em face ESTADO 

DE MATO GROSSO. Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca 

foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 
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Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a 

esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de Janeiro de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003370-05.2016.8.11.0041 Chamo o feito à ordem. Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela Antecipada 

proposta pela SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

onde objetivava a procedência dos pedidos que fosse determinada a 

anulação do Processo Administrativo nº 0410-008.848-4 e a decisão 

administrativa proferida nos mencionados autos. Provimento antecipatório 

indeferido (ID nº 535862). Devidamente citado, o Requerido apresentou 

sua Contestação, requerendo a improcedência da demanda (ID nº 

1969419). A parte Autora deixou escoar o prazo para apresentar 

Impugnação à Contestação (ID nº 3211629). Parecer Ministerial acostado 

aos autos (ID nº 3235677). Foi proferida sentença com resolução do 

mérito, onde foi julgada a improcedência dos pedidos (ID nº 9478353), 

transitando em julgado a decisão em 30.10.2017 (ID nº 10514590). Em 

18.10.2018 a parte Autora requereu o desarquivamento dos autos, bem 

como informa que não foi regularmente intimada a se manifestar sobre a 

contestação apresentada pela parte contrária e sobre a sentença 

proferida, tendo em vista que não houve o devido cadastro da intimação 

do advogado indicado na inicial, requerendo, por consequência, a 

anulação dos atos praticados (ID nº 16012692). Em síntese, é o que 

merece registro. Extrai-se dos autos que, de fato, houve a indicação 

expressa na petição inicial de que “todas as intimações endereçadas à 

SKY BRASIL sejam efetuadas em nome de LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 

RAMOS, OAB/SP 128.998”, todavia foi erroneamente cadastrado o 

advogado Rogerio Antunes dos Santos para receber as intimações. 

Assim, denota-se que não foi realizada a devida intimação da parte Autora 

para apresentar a competente Impugnação à Contestação e sobre a 

sentença proferida, de modo que todos os atos decisórios posteriores à 

intimação da parte Requerente para impugnar a defesa apresentada 

devem ser anulados, conforme se extrai do art. 272, §5º do CPC, in verbis: 

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se 

feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5º 

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos 

atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu 

desatendimento implicará nulidade. (...)”. Assim segue o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. 

PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS 

INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. 

INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE 

OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. 

MEMORIAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste 

Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há 

substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem 

expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas 

publicações deve constar, pelo menos, o nome deste. 2. No contexto 

acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação 

de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de 

grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente 

no sentido da providência não atendida. 3. É dedutível o prejuízo advindo 

da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem 

peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o 

causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi 

intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, 

por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação 

oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas 

hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla 

defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência 

conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para 

novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do 

recurso”. (EREsp 1424304/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe 10/10/2019). Isto posto, ante a 

irregularidade apontada e nos termos do art. 272, §5º do CPC, torno sem 

efeito e declaro a nulidade de todos os atos decisórios posteriores à 

intimação da parte Requerente para apresentar a Impugnação à 

Contestação. Intime-se a parte Autora para Impugnar a Contestação no 

prazo legal. Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

procedam à alteração no sistema PJe, devendo registrar que todas as 

intimações atinentes ao feito sejam expedidas, exclusivamente, em nome 

do advogado Luiz Gustavo de Oliveira Ramos, inscrito na OAB/SP nº 

128.998. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001600-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1001600-35.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS contra ato indigitado coator de lavra do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, do SUPERINTENDENTE 

DE GESTÃO DE PESSOAS, do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE 

APLICAÇÃO e do GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da medida antecipatória para que seja determinado às 

autoridades Impetradas que analisem e se manifestem no requerimento 

protocolado sob o nº 663392/2018 no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

Aduz, em síntese, que é Analista Administrativo na carreira dos 

Profissionais da Área Meio da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo que 

atualmente está enquadrada na classe “C” da Carreira, contudo, conforme 

a Lei nº 10.052/2014, que alterou a Lei nº 7.461/2001, cumpriu os 

requisitos para progressão horizontal, adquirindo o direito a progressão 

para a classe “D”. Salienta que protocolou em 28.12.2018 o pedido de 

progressão de classe junto à Gerência de Cargos, Carreiras e 

Remuneração, entretanto até o presente momento o seu requerimento não 

foi analisado. Pontua que, decorrido mais de 01 (um) ano, as autoridades 

Impetradas ainda não apreciaram o seu requerimento administrativo, 
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estando o respectivo processo ainda sem nenhuma movimentação de 

análise. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado às autoridades Impetradas que analisem e se 

manifestem no requerimento protocolado sob o nº 663392/2018 no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas. Analisando detidamente os autos, em juízo 

de cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar, que, de fato, o mesmo protocolou no dia 28.12.2018 um 

requerimento administrativo, sendo que, por sua vez, até o presente 

momento não houve manifestação e decisão final no mencionado 

processo administrativo (ID nº 28015542). A título de esclarecimento, insta 

salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada 

garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade 

da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, 

vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 

9.784/99, que “Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido do 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

manifestação no processo administrativo protocolado sob o nº 

663392/2018 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere 

o art. 30, caput da Lei nº 7692/2002, senão vejamos: “Art.30 Será de 30 

(trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a 

prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos 

especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, 

de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou 

decisão administrativa”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 
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(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos para si. Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar almejada no presente mandamus. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar às autoridades Impetradas que 

procedam à análise do processo administrativo protocolado sob o nº 

663392/2018, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades Impetradas, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCIO LANA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2) 

PROCESSO Nº 1001107-58.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por LUIZ MÁRCIO LANA 

MARQUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de que seja determinado ao 

Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Implante Trancateter de Prótese Biológica Valvar Aórtica 

(TAVI)”, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário 

para preservar a saúde e a vida do Autor, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 27910664). Aduz, em apertada síntese, que sofre de 

disfunção segmentar do ventrículo esquerdo com comprometimento da 

função sistólica de grau moderado, tendo um discreto aumento dos 

diâmetros do ventrículo esquerdo, com estenose valvar aórtica de grau 

importante, com insuficiência valvar aórtica de grau discreto, com 

estenose valvar mitral de grau discreto e insuficiência valvar mitral de grau 

moderado, necessitando da realização do procedimento cirúrgico em 

caráter de urgência, sob pena de vir a óbito precocemente. Pontua que 

requereu administrativamente a realização do procedimento cirúrgico, 

todavia o SUS informou que não haveria condições de fazer o 

procedimento pelo mesmo não ser disponível, não lhe restando alternativa 

senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus 

direitos. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Deu à 

causa o valor de R$ 238.925,00(duzentos e trinta e oito mil novecentos e 

vinte e cinco reais). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Ab initio, considerando que ainda não houve o seu cumprimento, torno 

sem efeito a decisão de ID nº 27952947 ante o eminente risco de 

perecimento do direito, a urgência do caso concreto e o risco de óbito da 

parte Autora. Quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 
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gratuita. Ainda, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de tutela provisória visa a que o Requerido viabilize, 

imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Implante Trancateter de Prótese Biológica Valvar Aórtica (TAVI)”, bem 

como que assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde e a vida do Autor, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 27910664). Para tanto, instruiu a inicial com documentos 

importantes, no caso a prescrição de médico especialista, exames 

médicos, tudo em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção 

dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a 

saúde como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não 

podem arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. Com efeito, 

mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, 

cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instrui a inicial (ID nº 27910664), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Cardiologia, Dr. Danilo de Cerqueira Borges – CRM/MT nº 

6182, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, tampouco a 

urgência da necessária realização da intervenção cirúrgica pretendida, 

nem da omissão do ente público em lhe fornecer o pleiteado nesta 

demanda, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de 

prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento médico necessário a uma sobrevivência digna, 

direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É 

nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSAO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇAO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 

1.Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 

2.O não preenchimento de mera formalidade no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3.Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4.Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Não 

destoa desse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, a qual pode ser expressa no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE COMPROVADA 

– OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – MEIO 

QUE ONERA A COLETIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL 

– PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1 – É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o 

fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 

Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a 

recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder 

Judiciário. 2 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve 

implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia 

plena a norma inserta no artigo 196 da Constituição Federal. 3 – Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 4 – Não se mostra 

viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que existem 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 

5 – Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte”. 

(Apelação / Remessa Necessária 5162/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). Logo, não há que 

se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre o 

interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Implante Trancateter de 

Prótese Biológica Valvar Aórtica (TAVI)”, bem como que assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do 

Autor, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 27910664), 

preferencialmente na rede particular, no caso perante a Unidade Jardim 

Cuiabá, ou em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra 

unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar a 

intervenção em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a 

presente decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017790-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1017790-10.2019.8.11.0041 (PJE 

-6) Vistos, etc. Determino á Secretaria Unificada de Fazenda Pública que, 

ratifique intimação de (ID: 2087126), devendo constar o teor da decisão de 

(ID:20409465). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2020 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060406-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000467-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por KAYKO GABRIEL BATISTA DE 

MAGALHAES em face de ato tido por coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão da cobrança das multas de trânsito lançadas 

sobre o veículo, bem como que seja determinado à autoridade Impetrada 

que expeça o licenciamento do ano 2019 referente ao veículo 

marca/modelo Mercedes Benz C 180 CGI, cor preta, ano 2010/2011, placa 

NUG-3500, RENAVAM nº 00255217080 (ID nº 27566357). Aduz, em 

apertada síntese, que a autarquia estadual de trânsito está condicionando 

o licenciamento do veículo de sua propriedade ao prévio pagamento das 

multas lançadas, ato este que se consubstancia em verdadeira coação ao 

contribuinte para pagamento de multas. Pontua que o ato praticado pela 

autoridade Impetrada é expressamente arbitrário e ilegal, conforme o 

consolidado entendimento das cortes superiores e da Súmula 323 do STJ. 

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, e, sua obra, Mandado de segurança, 23º edição, 

Malheiros Editores, 2001, “(...) para a concessão da liminar devem 

concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão 

de mérito- fumus boni iuris e periculum in mora” (in Mandado de 

Segurança, São Paulo, Malheiros, 23ª Ed., 2001, p. 73). Como relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da cobrança das multas de trânsito 

lançadas sobre o veículo, bem como que seja determinado à autoridade 

Impetrada que expeça o licenciamento do ano 2019 referente ao veículo 

marca/modelo Mercedes Benz C 180 CGI, cor preta, ano 2010/2011, placa 

NUG-3500, RENAVAM nº 00255217080 (ID nº 27566357). Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos 

dos arts. 280 a 281 do CTB e da Súmula nº 312 do STJ. No tocante às 

infrações, ressai que não houve o devido cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, em relação às multas apresentadas (ID nº 27528391), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula nº 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é 

ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ)”. (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). 

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - 

ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É 

manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de 

infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla 

notificação do infrator”. (N.U 1022153-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, o condicionamento do 

ato de licença ao pagamento das multas não pode ser considerado 

exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso entendo ser o 

mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Desta feita, a ausência da 

notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, restando evidenciado, 

neste momento, o fumus boni iuris. O periculum in mora é evidente na 

medida em que a ausência do licenciamento sujeita o proprietário do 

veículo à multa e apreensão do bem, fato que autoriza a concessão da 

medida initio litis, sob pena de ineficácia, caso tenha que aguardar o 

desfecho final do mandamus. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, com base 

nas alegações acima tecidas, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de 

determinar à autoridade coatora que expeça o licenciamento do ano 2019 

referente ao veículo marca/modelo Mercedes Benz C 180 CGI, cor preta, 

ano 2010/2011, placa NUG-3500, RENAVAM nº 00255217080 (ID nº 

27566357), independentemente do pagamento prévio das multas, bem 

como determino a suspensão das multas de trânsito indicadas pelo 

Impetrante, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade Impetrada enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I da Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença (art. 12 e parágrafo único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo a presente de mandado. 

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060776-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELTEX TECNOLOGIA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI OAB - MT27697/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR TOLEDO DE SOUZA OAB - SP282763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA CAMARGO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060776-76.2019.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TELTEX TECNOLOGIA 

S/A contra ato indigitado coator de lavra do CONSELHEIRO INTERINO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – João Batista 

Camargo, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a suspensão imediata da medida 

cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

processo nº 32.986-0/2019. A parte Autora aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 27616477). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que a parte Autora 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CHRISTINA NASCIMENTO MORENO LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1002261-71.2019.8.11.0001 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por LAURA CHIRISTINA NASCIMENTO LOPES em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinado o 

licenciamento do veículo marca/modelo VW Polo Sedan 1.6, ano/modelo 

2009/2009, cor preta, placa NJE-7633, RENAVAM nº 00132751127 e 

Chassi nº 9BWB09N7P031248, bem como a liberação do referido veículo 

apreendido independentemente do pagamento das taxas de guincho e 

permanência no pátio da SEMOB de Cuiabá/MT. Aduz, em síntese, que é 

proprietária do veículo acima mencionado, sendo que no dia 19.01.2019 

seu veículo foi apreendido em razão de o licenciamento anual, IPVA e 

seguro obrigatório estarem atrasados, além de o mesmo estar estacionado 

na direção contrária da via. Relata que compareceu na Secretaria de 

Mobilidade Urbana – SEMOB e no DETRAN/MT disposta a pagar o 

licenciamento e o IPVA para retirar o seu veículo, entretanto foi impedida 

sob a alegação de ter que pagar, além da documentação, as multas e as 

taxas de guinchos e as diárias do pátio onde o automóvel se encontrava. 

Pontua que tal exigência de pagamentos de multas é inconstitucional, uma 

vez que a expõe à impossibilidade de retirada do seu veículo apreendido 

por razões de multas que, para serem juridicamente exigíveis, deveriam ter 

cumprido com o comando contido no conjunto das Leis. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi declinada a competência 

desta demanda a este juízo em razão da continência com a ação de nº 

1009417-87.2019.8.11.0041 (ID nº 22483059). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Conforme relatado, cuida-se de Ação 

Anulatória proposta com o escopo de obter uma determinação para que 

seja determinado o licenciamento do veículo marca/modelo VW Polo Sedan 

1.6, ano/modelo 2009/2009, cor preta, placa NJE-7633, RENAVAM nº 

00132751127 e Chassi nº 9BWB09N7P031248, bem como a liberação do 

referido veículo apreendido independentemente do pagamento das taxas 

de guincho e permanência no pátio da SEMOB de Cuiabá/MT. Em análise 

da presente ação, verifico que tramita perante o presente juízo o Mandado 

de Segurança nº 1009417-87.2019.8.11.0041, distribuído em 08.03.2019, 

inclusive ainda pendente da prolação de sentença, sendo que ambas 

possuem as mesmas partes, objeto e causa de pedir do presente 

processo, distribuído em 09.08.2019. Ainda, observa-se que a Requerente 

reproduziu ipsis litteris os fatos, fundamentos legais e pedidos do 

Mandado de Segurança acima mencionado, configurando, portanto, a 

litispendência das ações. Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de 

convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o 

fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de partes, 

objeto e causa de pedir. Com efeito, mister transcrever o art. 337, §§ 1º, 

2º e 3º do CPC/2015, os quais abordam o fenômeno da litispendência, in 

verbis: “Art. 337. (omissis) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. (...)”. Corroborando com o dispositivo legal acima 

transcrito, vale trazer a lume o seguinte excerto de autoria de Francesco 

Carnelutti, senão vejamos: “Segundo o art. 39, 'se uma causa é proposta 

perante juízes diferentes, o juiz ao qual se recorreu posteriormente, em 

qualquer estado e grau do processo, mesmo de ofício, declara por 

sentença a litispendência e dispõe por ordenança o cancelamento da 

causa no registro'; a fórmula, pouco feliz, quer dizer que o segundo juiz 

não pode julgar, em virtude do princípio da unicidade do processo. 

Pressuposto da litispendência é a identidade da lide, não das questões; 

portanto o art. 39 aplica-se ainda quando perante dois juízes se proponha 

a lide para a solução de questões diversas; por isso, o processo parcial 

pode determinar uma pluralidade sucessiva não uma pluralidade 

contemporânea de processo, em relação à mesma lide; dois processos 

parciais pela mesma lide não podem coexistir nem perante o mesmo juiz 

nem perante juízes diferentes” (in Instituições do Processo Civil,v. 1, ed. 

ClassicBook, 2000, p.463). Ainda, imperioso transcrever a lição ministrada 

por Teresa Arruda Alvim Wambier em sua obra: “A litispendência consiste, 

nesse sentido, enquanto representativa de pressuposto processual 

negativo (extrínseco), em estar outra ação idêntica pendendo, perante 

outro, ou perante o mesmo juízo, contemporaneamente. Os elementos 

identificadores das ações são: partes, causae petendi e o pedido (o 

mérito, propriamente dito). Havendo, pois, identidade esses três 

elementos, haverá litispendência” (in Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. Teresa Arruda Alvim Wambier. 

2ª Ed. São Paulo: Editora Torres de Melo. P. 855). Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – 

LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir, 

caracterizada está a litispendência, devendo ser mantida a sentença que 

julgou extinto o feito”. (Ap 405/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) – Destacamos. Portanto, resta mais do que demonstrado a 

ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente, merecendo, 

pois, a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme 

preconiza o art. 485, V do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, reconheço a presença do fenômeno da 

litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Intimem-se. Após, findo o prazo recursal, 
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certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os 

autos com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016017-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO OAB - SP289202 

(ADVOGADO(A))

MAYRA PINO BONATO OAB - SP287187 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO SACHET OAB - SC18429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) 

PROCESSO Nº 1016017-32.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COSAN 

LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A contra ato indigitado coator da 

lavra do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a concessão da segurança para que seja 

determinado o afastamento do iminente ato ilegal a ser praticado pela 

autoridade Impetrada, bem como que seja determinada a suspensão da 

eficácia do tributo contido na Notificação nº 248557/54/28/2016 para que 

não conste na Conta Corrente Fiscal da Impetrante. Aduz, em síntese, que 

A Lei Estadual nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a 

instituição de Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso 

(FUNEDS), posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 526, de 19 de 

julho de 2011, sendo que, na condição de contribuinte do Estado de Mato 

Grosso, aderiu os benefícios fiscais previstos nas mencionadas 

legislações, parcelando os débitos por ela indicados no Contrato de 

Parcelamento nº 10647146. Relata que, passados quatro anos da adesão 

e de adimplência, os benefícios fiscais previstos na Lei Estadual nº 

9.481/10, regulamentada pelo Decreto nº 526/11 foram declarados 

inconstitucionais por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

100642/2013 (ADI), julgada pelo Tribunal Pleno do Estado do Mato Grosso, 

cuja decisão transitou em julgado em 18.05.2015. Ressalta que, 

valendo-se da decisão judicial proferida na ADI nº 100642/2013, em 

09.09.2016 foi notificada pela autoridade indigitada coatora – Notificação 

nº 248557/54/28/2016 – de que o Contrato de Parcelamento nº 10647146 

foi cancelado e que foram realizados diversos procedimentos 

administrativos de reconsolidação. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

de cancelamento dos parcelamentos realizados relativos aos débitos 

descritos nas mencionadas notificações, de modo que o mesmo atenta 

contra os princípios da segurança jurídica, da confiança e da proteção da 

confiança. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Foi indeferida a medida liminar, consoante decisão de ID nº 4191930. O 

Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 22494585), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem, sob o argumento de que o 

FUNEDS foi declarado inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, de modo que se mostra perfeitamente legal a cobrança dos 

valores não recolhidos. O ilustre representante do Parquet apresentou 

parecer técnico (ID nº 23160800), pronunciando-se pelo prosseguimento 

do presente feito independentemente da manifestação daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado o 

afastamento do iminente ato ilegal a ser praticado pela autoridade 

Impetrada, bem como que seja determinada a suspensão da eficácia do 

tributo contido na Notificação nº 248557/54/28/2016 para que não conste 

na Conta Corrente Fiscal da Impetrante. Ressai do conjunto probatório que 

a Impetrante foi notificada pela Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso, dando conta de que os contratos de parcelamento que haviam 

sido pagos com base na Lei nº 9.481/2010 foram cancelados em 

cumprimento a decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Do minucioso exame do escorço fático e da 

vasta malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos 

de ID nº 2921836 e seguintes, não vislumbro o direito líquido e certo da 

parte Impetrante. Ab initio, vale dizer que a Lei nº 9.481/2010, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 526/2011, a qual instituiu o Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, concedeu 

anistia e remissão de tributos de competência do Estado em flagrante 

ofensa ao disposto no art. 151 da Constituição Estadual de Mato Grosso 

que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o 

princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que 

veda a vinculação de impostos, consoante, respectivamente, o teor do art. 

157 e 165, IV, do mesmo ordenamento. Corroborando com isso, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei 

nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com 

efeitos ex tunc, em julgamento da ADI nº 100642/2013, cuja ementa abaixo 

transcrevo: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 

ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO 

PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 

151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO 

DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS 

BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA 

VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS 

MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS 

REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS 

ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE 

NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, 
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POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX 

TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e 

anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação 

ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 

decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. Daí porque se impõe a denegação da 

ordem vindicada. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO Nº: 1003370-05.2016.8.11.0041 (PJE 3). 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela 

Antecipada proposta pela SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da antecipação da tutela que seja 

determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada nos 

autos do Processo Administrativo nº 0410-008.848-4, onde se apurou 

condutas supostamente violadoras dos dispositivos da Lei nº 8.078/90, 

Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 6.523/2008, que 

regulamenta as normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) e que ensejaram na aplicação de multa no valor 

histórico de R$128.000,00 (cento e vinte oito mil reais), até julgamento de 

mérito. Alega que de acordo com a descrição constante do citado auto de 

infração, lavrado em 26 de julho de 2010, a SKY BRASIL teria violado o 

Decreto nº 6523/2008, pois: (i) não haveria no primeiro menu eletrônico do 

SAC da SKY BRASIL as opções de contato com o atendente, de 

reclamação e de cancelamento de contratos e serviços; (ii) o acesso 

inicial ao atendente do SAC estaria supostamente condicionado ao 

fornecimento do CPF do consumidor; (iii) a SKY BRASIL teria veiculado 

mensagem publicitária durante o tempo de espera para atendimento no 

SAC, sem consentimento do consumidor; (iv) a ligação teria sido finalizada 

antes do término do atendimento; (v) a SKY BRASIL teria informado, por 

intermédio de sua atendente, que mantinha o “registro eletrônico da 

demanda” do consumidor por no mínimo três meses; (vi) a SKY BRASIL 

teria deixado de disponibilizar a gravação eletrônica do atendimento 

prestado ao consumidor, posto que este não teria fornecido previamente o 

número do CPF do titular da assinatura; (vii) o atendente do SAC não 

estaria capacitado para realizar o adequado atendimento ao consumidor; 

(viii) o número de telefone do SAC supostamente não constava na página 

inicial do sítio eletrônico da SKY BRASIL. Busca a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinada a imediata suspensão da 

exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON/MT, oriunda do Processo 

Administrativo nº. 0410-008.848-4., arbitrada no valor de R$:128.000,00 

(cento e vinte oito mil reais), sem necessidade de deposito, bem como 

determinação para que o requerido se abstenha de incluir o nome da 

autora nos cadastros de inadimplente, ou que para deles o retire, caso já 

tenha incluído. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão 

do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa, diante da 

ocorrência manifesta do instituto da prescrição intercorrente, nos termos 

da Lei nº. 9.873/99, ou em razão da ausência de fundamentação; 

alternativamente, requer a redução do valor da multa imposta, ao 

fundamento de afrontar a razoabilidade e proporcionalidade. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora . Instrui a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Dá à causa o valor de R$128.000,00 (cento e vinte oito 

mil reais). Custas recolhidas Provimento antecipatório indeferido conforme 

ID n°. 535862. Devidamente citado, o Requerido apresentou sua 

contestação, requerendo a improcedência da demanda, conforme se no ID 

n°. 1969419. Ao ID n°. 3211629, fora certificado o decurso de prazo para 

apresentação da impugnação à contestação Parecer Ministerial colhido ao 

ID n° 3235677. Os autos me vieram cls. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Na hipótese dos presentes autos, busca a autora que seja 

determinado imediato a suspensão da eficácia da multa imposta no auto de 

infração e ao final julgar totalmente procedente o pedido declarando a 

nulidade do Processo Administrativo e por consequência a inexigibilidade 

da multa imposta. Pois bem. A princípio cumpre esclarecer que insurgência 

do requerente quanto a prescrição trienal, haja vista a demora na análise 

dos autos administrativos, não merecem guarida posto que a lei n°. 

9873/99, não é aplicável ao presente caso. Percebe-se que, a alegação 

da requerente se insurge quanto ao fato de estar prescrito o direito da 

Administração Pública cobrar a referida multa, tendo em vista que o 

processo ficou paralisado pendente de julgamento por mais de 03 (três) 

anos, com base no disposto no art. 1°, §1º da lei 9.873/1999, senão 

vejamos: Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de 

polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da 

data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, 

do dia em que tiver cessado. § 1o Incide a prescrição no procedimento 

administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento 
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ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

(Grifei). Em que pese as alegações da requerente, entendo que as 

mesmas não merece guarida, isto porque, o diploma lega invocado, qual 

seja, lei n° 9.873/1999, é de âmbito federal, estabelecendo prazo de 

prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública 

Federal, direta e indireta, desta forma, tal legislação é inaplicável aos 

Estados e Municípios, uma vez que, encontra limitações estabelecidas 

apenas quanto a esfera federal, nos termos de seu próprio art. 1°, como 

citado alhures. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se 

manifestou, pacificando entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS. PROCON. LEI 9.873/99. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da 

publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O acórdão recorrido está 

em confronto com orientação desta Corte, segundo o qual é inaplicável a 

Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por 

estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao 

plano federal, nos termos de seu art. 1º. (Grifei e negritei). III - A 

Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1513771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016). Outrossim, 

diante da decisão recentemente proferida, percebe-se que ante a 

inaplicabilidade e extensão da legislação federal no âmbito estadual e 

municipal prevalece a regra contida no Decreto lei nº 20.910/32, no 

tocante a prescrição, e por consequência, cumpre demonstrar em relação 

a matéria ora em comento, o disposto no art. 4°, inverbis: Art. 4º - Não 

corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento 

ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou 

funcionários encarregados de estudar e apura-la”. (Grifei e negritei). 

Desta forma, diante das razões acima aduzidas, não há que se falar em 

prescrição trienal tomando por base a lei federal n° 9.873/1999, por não 

ser aplicável às ações administrativas punitivas do Ente Estadual, como é 

o caso do PROCON/MT . Em análise aos autos percebe-se que os fatos se 

denotam diferentemente do que o argumentado pela requerente. Haja vista 

que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Aduz 

o autor na peça exordial, a impossibilidade de imposição de multa pelo 

PROCON, posto que, este não avaliou a realidade dos fatos concretos, 

informando que não cometeu qualquer infração passível de autuação, bem 

como pela aplicação indiscriminada de multa sem análise do fato concreto, 

e em montante desproporcional e desarrazoado à infração cometida. Ora, 

os documentos acostados à exordial, notadamente o processo 

administrativo nº. 0410-008.848-4, que deu origem à aplicação da multa 

administrativa, dão conta de que o PROCON não está, em nenhum 

momento, extrapolando sua competência, bem como não agindo e maneira 

ilegal, mas apenas fazendo cumprir norma constante do CDC, e, mais 

ainda, da própria Carta Magna, que se traduz precipuamente no direito de 

informação. Com efeito, dispõe o Decreto Federal nº. 2.181/97, que 

regulamenta a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

e fixa as normas gerais de aplicação das sanções administrativas 

referidas na Lei nº. 8.078/90 nos seguintes termos, in verbis: “DO 

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Art. 2º. Integram o 

SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDC, por 

meio do seu Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor-DPDC, e 

os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipal e as 

entidades civis de defesa do consumidor. DA COMPETÊNCIA DOS 

ÓRGÕES INTEGRANTES DO SNDC Art. 3º. Compete ao DPPC, a 

coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 

cabendo-lhe: (...) X – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à 

defesa do consumidor; (...) Art. 4º. No âmbito de sua jurisdição e 

competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de 

proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente 

para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XI do art. 3º 

deste Decreto e, ainda: (...) Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da 

Administração pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa 

dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas 

respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este 

Decreto e à legislação das relações de consumo.” Eis, ainda, o que diz o 

Decreto Estadual nº 3.571, de 27 de julho de 2004, que dispõe sobre a 

aplicação, pelo PROCON/MT das sanções administrativas previstas pela 

Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, senão vejamos: “Art. 

2º. A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do 

Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações 

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto 

Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de 

consumo.”. E nos diz o CDC, a respeito das penalidades, no que importa: 

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam 

sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem 

prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas 

específicas: (...) II – multa;” É justamente para se evitar situações de 

abusos, que o Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo equalizar 

relações jurídicas de forma a restabelecer o equilíbrio entre as partes que 

não detém a mesma força ou poderio econômico. Feitas tais 

considerações, analisando detidamente a malha documental acostada aos 

autos, notadamente o ato administrativo que se pretende a anulação, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, o certo é que ela atende aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em questão. Neste contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites legais, inclusive com decisão perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar na decisão 

administrativa, ID n°. 534735. Cabe ressaltar ainda que desta decisão a 

Requerente interpôs recurso administrativo à Turma Recursal, consoante 

se verifica no ID n° 534736. Neste contexto, cumpre asseverar que ao 

Poder Judiciário é vedado adentrar na análise de mérito da decisão 

administrativa, cabendo verificar o ato apenas quanto à sua legalidade ou 

não. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO 

DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE 

JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA 

APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à 

instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades 

descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo 

administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre 

do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a 

quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas 

não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria 

Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, 

data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei). Verifica-se que não há 

ausência de fundamentação administrativa, sendo perceptível e 

compreensível tal decisão sancionatória, não restará prejudicado o 

exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, prejudicado 

estará o argumento nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivadas e fundamentadas, consoante 
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previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº. 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada, como decisão administrativa de primeiro grau, ID n°. 534735 e 

decisão administrativa de segundo grau ID n°. 534744. Cabe ressaltar que 

ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa, ID n° 534736. Com efeito, não houve, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos. Ademais, como já consignado 

acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do mérito 

administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles 

profere: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. O professor ensina 

ainda que ‘nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder’. Ainda segundo o professor MEIRELLES (1990), ‘nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder’”. Desta forma, trata-se de ato discricionário da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Portanto, uma vez não constatada ilegalidade no ato praticado pela 

requerida, a medida que se impõe a improcedência da demanda. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º a 6º do CPC. Após, 

não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de Agosto de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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ANTONIO CEZAR DE ARRUDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007644-15.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO CEZAR DE ARRUDA CPF Nº não 

informado - CONTRIBUINTE 95552 CDA's Nºs 064414; 69647; 141942; 

142190; 55730; 55953; 131254; 131512; 218110; 218500 e 218792. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.34.032.0263.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.058,65- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado expressamente ao 

seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer razão processual 

que impeça seu arquivamento imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema 

PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. 

Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016456-12.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO DIAS VIDRAGO OAB - MT2901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016456-12.2006.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2006 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 

CNPJ Nº 00.826.313/0001-01 - CONTRIBUINTE 152662 CDA's Nºs 

794/2005 e 195/2005. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 19775 VALOR DA 

CAUSA: R$ 74.436,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial, em 

relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e 
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incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado 

expressamente ao seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer 

razão processual que impeça seu arquivamento imediato. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006810-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006810-94.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 

2010/0467357 . 2011/0621426 . 2012/0753138 . 2013/0918922 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 9.866,25 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado 

expressamente ao seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer 

razão processual que impeça seu arquivamento imediato. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007068-22.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007068-22.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVINO SOUZA CAMPOS CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 51728/99, 112500/00, 36322/01, 106623/02, 

190342/03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 430,61 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA‘s descritas na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente renunciado expressamente ao seu prazo recursal, a 

prima facie inexistindo qualquer razão processual que impeça seu 

arquivamento imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da 

referida sentença, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 
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por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049054-72.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049054-72.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE CNPJ/CPF 

Nº 826.130.448-53 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2012/0761255, 

2013/0893305. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 

10.567,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado expressamente ao 

seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer razão processual 

que impeça seu arquivamento imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema 

PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. 

Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0031681-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE SILVIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0031681-28.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: APARECIDA DE SILVIO CPF Nº 707.754.608-00 - 

CONTRIBUINTE 360299 CDA Nº 945277 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.32.016.0496.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.438,33 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado 

expressamente ao seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer 

razão processual que impeça seu arquivamento imediato. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035725-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035725-90.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLOVIS DE MELLO CNPJ/CPF Nº 068.753.191-87 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.610,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial, em 

relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e 

incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado 

expressamente ao seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer 
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razão processual que impeça seu arquivamento imediato. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044377-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044377-96.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA CNPJ Nº 

00.556.770/0001-15 - CONTRIBUINTE 58836 CDA's Nºs 430689; 356940; 

570647; 746473 e 869376. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.44.013.1974.001 VALOR DA CAUSA: R$ 250.171,05 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente renunciado expressamente ao seu prazo recursal, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça seu arquivamento 

imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046451-89.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO OAB - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046451-89.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ/ Nº 

03.831.971/0001-71 - CONTRIBUINTE 179091 CDA's Nºs 507488; 574745; 

801756; 1005609 e 840937. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.32.050.0046.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.826,66- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente renunciado expressamente ao seu prazo recursal, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça seu arquivamento 

imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050165-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050165-91.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ANTONIO PINTO CPF Nº 002.158.991-72 - 

CONTRIBUINTE 38883 CDA Nº 0273685/09 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.002.0388.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.076,56- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente renunciado expressamente ao seu prazo recursal, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça seu arquivamento 

imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000920-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000920-77.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MINERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

CNPJ/CPF Nº 01.423.755/0001-61 CDA's Nºs 955299 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.647,51 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado expressamente ao 

seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer razão processual 

que impeça seu arquivamento imediato. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema 

PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. 

Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059624-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA SERPA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059624-20.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OLGA SERPA GIL CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

2009/0275364, 2010/0427282, 2011/0556492, 2012/0726083, 

2013/0920633 VALOR DA CAUSA: R$ 5.279,89 DESPACHO 11010 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente renunciado 

expressamente ao seu prazo recursal, a prima facie inexistindo qualquer 

razão processual que impeça seu arquivamento imediato. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, DÊ-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004247-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004247-06.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA DE LURDES DE CERQUEIRA CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 9443 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 757,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050098-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOCO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050098-29.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRASCOCO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S/A 

CNPJ/CPF Nº 02.160.436/0001-73 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 2.003,14 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da 

sentença, a prima facie inexistindo qualquer razão processual que impeça 

o arquivamento imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu 

trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO-SE definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041127-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041127-60.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 48271 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 2.370,35 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da 

sentença, a prima facie inexistindo qualquer razão processual que impeça 

o arquivamento imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu 

trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO-SE definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047651-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047651-68.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

37.504.396/0001-14 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2009/283944, 

2010/426889, 2011/564855, 2012/746498, 2013/866191 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 16.066,72 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005746-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005746-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA CNPJ/CPF 

Nº - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 
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DA CAUSA: R$ 2.908,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004856-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VICENTE MAMEDE DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004856-13.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO VICENTE MAMEDE DE ARRUDA CNPJ/CPF 

Nº 006.493.331-87 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 423066 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 9.197,38 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo NOS AUTOS FÍSICOS intimação 

pessoal da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente da referida sentença 

oportunamente, muito menos sua publicação no DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Entretanto em consulta realizada por 

este Juízo no SISTEMA APOLO, verificou-se que os autos físicos foram 

enviados mediante CARGA À PROCURADORIA FISCAL do Município 

Exequente, que NADA MANIFESTOU, evidenciando-se a existência da 

presunção legis ferenda de FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, a teor 

dos Arts. 507 e 508 c/c Arts. 924 e 925 do CPC/2015. Dessa forma, em 

respeito à coisa julgada, PUBLIQUE imediatamente a referida sentença e 

em seguida CERTIFIQUE nestes autos sobre a sua publicação no DJe, 

indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM 

JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE DEFINITIVAMENTE este 

feito. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 507. É vedado à parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049094-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HCM PARTICIPACOES LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049094-54.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HCM PARTICIPACOES LTDA. CNPJ/CPF Nº 

11.626.457/0001-22 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 2.335,14 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo 

NOS AUTOS FÍSICOS intimação pessoal da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente da referida sentença oportunamente, muito menos sua 

publicação no DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. 

Entretanto em consulta realizada por este Juízo no SISTEMA APOLO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 441 de 3769



verificou-se que os autos físicos foram enviados mediante CARGA À 

PROCURADORIA FISCAL do Município Exequente, que NADA 

MANIFESTOU, evidenciando-se a existência da presunção legis ferenda 

de FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, a teor dos Arts. 507 e 508 c/c 

Arts. 924 e 925 do CPC/2015. Dessa forma, em respeito à coisa julgada, 

PUBLIQUE imediatamente a referida sentença e em seguida CERTIFIQUE 

nestes autos sobre a sua publicação no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO-SE DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em 

julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... 

IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049031-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIRLEI ALBERTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049031-29.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUSIRLEI ALBERTINI CNPJ/CPF Nº - CONTRIBUINTE 

.. CDA's Nºs 2009/0353489 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.434,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, inexistindo NOS AUTOS FÍSICOS intimação pessoal da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente da referida sentença 

oportunamente, muito menos sua publicação no DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Entretanto em consulta realizada por 

este Juízo no SISTEMA APOLO, verificou-se que os autos físicos foram 

enviados mediante CARGA À PROCURADORIA FISCAL do Município 

Exequente, que NADA MANIFESTOU, evidenciando-se a existência da 

presunção legis ferenda de FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, a teor 

dos Arts. 507 e 508 c/c Arts. 924 e 925 do CPC/2015. Dessa forma, em 

respeito à coisa julgada, PUBLIQUE imediatamente a referida sentença e 

em seguida CERTIFIQUE nestes autos sobre a sua publicação no DJe, 

indicando número, data e pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM 

JULGADO. Após, inexistindo qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE DEFINITIVAMENTE este 

feito. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 507. É vedado à parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. FIM

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008867-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, 

conforme OS n.º 001/2015-GAB, impulsiono os autos para intimar o 

embargante para apesentar as contrarrazões, no prazo de 15 dias. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. LUZIA BETANIA SILVA CASTRILLON 

TORTORELLI SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: (65) 

36486733

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048906-34.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TITO LIVIO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1048906-34.2019.8.11.0041 REQUERENTE: TITO LIVIO CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tito Livio Correia, 

nos autos qualificado, ajuizou a presente Ação Anulatória Com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual 

objetiva a concessão da tutela de urgência visando suspender a 

exigibilidade das CDA’s nº 2018756208, 2018772160, 2018883988, 

20181011117 e 201970762 bem como para que a requerida se abstenha 

de efetuar protesto. Aduz que tomou conhecimento das CDA’s nº 

2018756208, 2018772160, 2018883988, 20181011117 e 201970762, 

totalizando o valor de R$678.365,56 (seiscentos e setenta e oito mil e 

trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) que tem 

como infrações a “falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”. 

Alega que os lançamentos referentes a “falta de recolhimento ICMS 

Estimativa Simplificada” contém vício de legalidade. Anexou documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Novo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo” ou seja, determina que o magistrado poderá conceder a tutela 

antecipada, desde que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, em 

análise prefacial, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como 

demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência 

pretendida, senão vejamos. Constato que as infrações descritas nas 

CDA’s nº 2018756208, 2018772160, 2018883988, 20181011117 e 

201970762, se tratam de Falta de Recolhimento ICMS Estimativa 

Simplificada. Oportuno ressaltar que o regime de apuração do ICMS por 

estimativa por operação simplificada foi inserido com a edição do Decreto 

nº 2.734/2010, posteriormente revogado pelo Decreto nº 392/2011, 

regulamentando o art. 30, da lei Estadual nº 7.098/98, o qual introduziu os 

artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS. De modo que a forma de apuração e 

cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98 extrapola a regra 

determinada no art. 26, III, e §1º da lei Complementar nº 87/96, além de 

implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de 

cálculo. Além disso, verifico que a forma de constituição do crédito 

tributário foi alterada uma vez que consoante o mencionado decreto (art. 

87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não 

mais por homologação, como previsto na Lei Complementar nº 87/96, bem 

como na Lei nº 7.098/98, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto 

na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da Constituição Federal, que exige lei 

complementar para dispor sobre lançamento. Nessa ordem de ideias é 

patente que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, 

revela-se ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários 

lançados com fundamento em tal dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS 

ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo 

questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir 

processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a 

autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por 

normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto 

(ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o 

Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e 

inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos 

foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.” 

(PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL 

RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 

18-09-2017). O perigo de dano resta demonstrado em cobrança indevida 

em face da autora. Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 2018756208, 

2018772160, 2018883988, 20181011117 e 201970762 bem como para 

que o requerida se abstenha de efetuar protesto com relação aos débitos 

em discussão na presente demanda, até ulterior deliberação. 

Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1049712-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO DE OLIVEIRA LIMA OAB - PE25263 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE OAB - PE25108 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1049712-69.2019.8.11.0041 REQUERENTE: NORSA REFRIGERANTES S.A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

de Antecipação de Penhora Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta por Norsa Refrigerantes S/A em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual objetiva a penhora antecipada do débito consistente no 

Termo de Apreensão e Depósito 1136476-5 de modo a obter regularização 

fiscal no sentido de se obter Certidão Negativa de Débito ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, inclusive, com relação aos Sócios, 

Diretores e Ex-Diretores, além de abster o requerido de adotar medidas 

coativas contra a autora no que se refere ao débito em discussão. Afirma 

que o requerido exige pendências referente a ICMS Estimativa Simplificada 

oriunda do Termo de Apreensão e Depósito 1136476-5, os quais estão na 

iminência de serem executados. Aduz que oferece Apólice de Seguro 

Garantia com montante superior de 20% a título de honorários, em 

antecipação à Execução Fiscal. Anexou documentos. A ação foi 

distribuída na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sendo 

em seguida redistribuído para este Juízo em virtude do declinio de 

competência, conforme decisão de id nº 26500768, que ato contínuo 

devolveu o feito ao Juízo de origem como se vê no id nº 26558569. No id 

nº 26980857 o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá suscitou conflito de competência ao que o Desembargador Relator 

Luiz Carlos da Costa designou este Juízo como o competente, nos termos 

da decisão de id nº 27485008 do Conflito de Competência nº 

1018904-10.2019.8.11.0000. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A parte autora almeja a concessão da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. Pois bem, verifico que o caso em questão trata do Termo de 

Apreensão e Depósito 1136476-5 que, torna o débito tributário exigível, 

portanto, apto a ser cobrado judicialmente, contudo, obstando a 
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manutenção da certidão de regularidade fiscal da autora, que por sua vez 

ajuizou a presente ação visando garantir o débito fiscal antes do 

ajuizamento do feito executivo, com o fim de manter regular sua situação 

fiscal perante o Fisco Estadual. Nessa ordem de ideias verifico a presença 

dos requisitos exigidos para a concessão da medida, eis que os 

elementos que evidenciam o fumus boni iuris encontram-se traduzido no 

próprio Termo de Apreensão e Depósito supramencionado. Por sua vez 

constato o perigo de dano ou o resultado útil do processo, uma vez que a 

certidão é imprescindível para que a autora possa desenvolver 

regularmente suas atividades. Além do mais, verifico que a parte 

requerente ofereceu apólice de seguro garantia para garantir a dívida (id 

nº 25674817), e não verificada nenhuma irregularidade do seguro garantia 

apresentado, além do que, está em consonância com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 

LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. 

APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o seguro garantia judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, 

como modalidade de garantia da dívida. 2. A jurisprudência do STJ, em 

atenção ao princípio da especialidade, era no sentido o não cabimento, 

uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o seguro-garantia como 

meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. Sucede que a Lei 

13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para facultar 

expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo que possui 

aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, 

portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de 

impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Com efeito, a execução pode ser 

garantida por fiança ou seguro garantia, inclusive, a respeito da fiança 

bancária, o STJ, em julgamento da matéria em recurso repetitivo assim se 

posicionou: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE 

DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO 

INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 

DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR 

UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTÁRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO 

GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. 

E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF 

/ 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, 

DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 

804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 

151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE 

HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES 

CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI – o parcelamento."3. Deveras, 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à 

prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista 

no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o 

oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor 

devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou 

antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição 

de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; 

AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 

1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 

853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 

587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 

841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, 

peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a 

impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do 

benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante 

manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 

835 do Código Civil, verbis:"Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento 

da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro 

executados os bens do devedor.""Art. 835. O fiador poderá exonerar-se 

da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe 

convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 

sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após 

o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, 

não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em 

condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela 
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demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito 

tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si 

tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável 

do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. 

Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 

570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. 

Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, 

instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, 

convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da 

exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado 

nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a 

existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as 

requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de 

Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos 

Administrativos nºs e até final decisão de mérito da questão jurídica em 

debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, 

quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, 

requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do 

valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura 

de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." 

(grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, 

fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN 

mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura 

execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, 

contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior 

ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º 

do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em 

que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos 

créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo 

singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de 

fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 

não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a 

fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não 

obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o 

pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade 

fiscal. 11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, 

embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a 

questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 

rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do 

CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, 

sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento. 12. 

Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa 

imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. Isto posto, uma 

vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/2015, DEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de obter 

regularização fiscal no sentido de se obter Certidão Negativa de Débito ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa além de abster o requerido de 

adotar medidas coativas contra a autora no que se refere ao débito em 

discussão, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041132-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1041132-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EDIMILSON FELICIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Edimilson 

Feliciano de Oliveira, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando 

a exclusão do nome do autor junto ao Cartório do 4º Ofício e Serasa. 

Afirma que em 17.07.2014 foi registrado formal de partilha junto ao 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, sob o protocolo nº 

144877, livro 1144, fls. 107/115, referente ao espólio de Jonadel 

Gonçalves da Conceição, genitora do requerente. Alega que na época foi 

apresentado junto ao mencionado Cartório a declaração de isenção de 

valores do ITCD, contudo, tal débito foi inscrito em dívida ativa sob o nº 

2017479554, o qual foi enviado a protesto. Aduz que obteve inúmeros 

prejuízos em razão da conduta do requerido. No mérito requer a 

procedência dos pedidos. Conforme despacho de id nº 26882235, foi 

postergada a análise do pleito tutelar para momento posterior a 

manifestação do requerido, no entanto, por meio do petitório de id nº 

27226788 o autor pugnou pela reconsideração da decisão tendo em vista 

a urgência, oportunidade em que pleiteia a suspensão da exigibilidade da 

CDA nº 2017479554. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, revejo meu posicionamento anterior e passo a análise da 

tutela de urgência. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. In casu, constata-se a 

probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada na 

Declaração Escritura Pública de Inventário, indexada no id nº 24079334, 

na qual informa que fora apresentada declaração de isenção de valores 

de ITCD sob o nº 7448, GIA/ITCD nº 54056. Assim, em análise de cognição 

sumária, vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do ITCD que está 

causando entraves ao Requerente, demonstrando-se, assim, o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configurado no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. Por derradeiro, não se 

verifica a possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, 

uma vez declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é 

totalmente reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o 

contribuinte deixou de recolher. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de 

suspender a exigibilidade da CDA nº 2017479554 bem como os efeitos do 

protesto da referida CDA, no valor de R$10.436,82 (dez mil e quatrocentos 

e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá- MT, bem como retirar o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito com relação ao débito em discussão na presente lide, 

até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. Providencie a citação da 

parte requerida, para, querendo, contestar a inicial, no prazo legal. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015703-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 445 de 3769



BANCO FINASA BMC S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, 

conforme OS nº 001/2015-GAB, impulsiono os autos para intimação do 

apelado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. Luzia Betania Silva Castrillon Tortorelli SEDE DO 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: (65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015703-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, 

conforme OS nº 001/2015-GAB, impulsiono os autos para intimação do 

apelado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. Luzia Betania Silva Castrillon Tortorelli SEDE DO 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: (65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060666-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N T C TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1060666-77.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: N T C TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA IMPETRADO: Coordenador da Coordenadoria de Cadastro 

e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da 

Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar 

Initio Litis Et Inaudita Altera Pars ajuizada por NTC Transportes de Cargas 

Ltda., em desfavor do Secretário Adjunto de Receita Pública e Outro. Após 

análise do mandamus verifica-se que a competência para processar e 

julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez 

que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento 

por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001314-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

DECISÃO: "(...) Nesse contexto, acolhe-se parcialmente o pedido de 

reconsideração para DEFERIR a tutela provisória tão somente para 

determinar a suspensão a exigibilidade do crédito tributário relativo a 

cobrança de IPVA do veiculo automotor FIAT/PANORAMA placa AU7618 

renavam 125688318, registrado em propriedade de Construções CBR 

Ltda, em relação à parte autora MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA, CPF 

211.965.406-91, devendo ser expedida em favor da requerente certidão 

positiva com efeitos negativos para a finalidade de compra de veículo 

adaptado. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Intime-se. 

Cuiabá, 25 de julho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003587-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1003587-77.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2018 

11:22:16 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. CNPJ Nº 59.285.411/0001-13 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$32.600,47- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJe em 19/02/2018pelo BANCO PAN S.A – CNPJ Nº 

59.285.411/0001-13, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por 

dependência à EXECUÇÃO FISCAL Nº 1004685-68.2016.8.11.0041, e o 

valor atribuído à causa foi R$32.600,47- (ID 11797500). A petição inicial 

veio acompanhada dos documentos ID’s 11797503, 11797512, 11797517, 

11797521, 11797531, 11797535, 11797541, 11797543, 11797550, 

11797562, 11797568 e 11797572. Em 21/02/2018 o Banco Embargante, 

através de sua Advogada Constituída, peticionou nos autos para requerer 

a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 

11850323), juntando os documentos de ID’s 11850329 e 11850341. Em 

09/12/2018 este Juízo proferiu despacho, determinando, dentre outras 

providências, que fosse certificado o oferecimento de garantia ou 

efetivação de penhora, bem como a tempestividade dos presentes 

Embargos (ID 16942055). Em 14/01/2019 o Município Embargado 

apresentou IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, 

alegando, em síntese, o pagamento parcial do crédito sub judice, a não 

ocorrência da prescrição e a legalidade do valor da multa (ID 17355066), 

anexando os documentos de ID’s 17355067 (Extrato do Contribuinte 

187388) e 17355068 (petição inicial da Ação Anulatória – Proc. Adm. Nº 

449/2010 Procon). Em 05/11/2019 a Secretaria deste Juízo certificou a 

vinculação destes autos à Execução Fiscal nº 1004685-68/2016, a 

existência do oferecimento de garantia do Juízo, bem como a 

tempestividade da Impugnação retro (ID 247134961). Eis o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que houve juntada de 

novos documentos pelo Município Embargado, com a Impugnação a estes 
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Embargos à Execução (ID 17355066), ad cautelam, em homenagem aos 

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, para fins dos Arts. 7º ao 

10º do CPC, DÊ-SE VISTA ao Banco Embargante para manifestação, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, nos termos do Art. 350 do mesmo Codex. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), com ou sem manifestação do Banco 

Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade e, após, voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão. INTIMEM (PJe e DJe) os Advogados do Banco 

Embargante, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 7o É assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 8o Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 

único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de 

urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. [ação monitória] Art. 10. O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2º Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) 

dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027218-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON ALBUQUERQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos do processo a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação às contestações, no prazo legal. Cuiabá, 13 de janeiro de 

2020. Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054787-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054787-82.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SM EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 

0 6 . 2 1 2 . 4 5 2 / 0 0 0 1 - 1 3  C D A ' s  N º s 

0456471,0620647,0716807,0832639,1039550 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.064,83 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056998-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056998-28.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUVIRI FEDRIZZI CNPJ/CPF Nº 522.325.221-72 

CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 6.297,96 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054738-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054738-75.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 0271037/09, 0414426/10, 

0553043/11, 0784953/12 VALOR DA CAUSA: R$ 5.044,63 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028340-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESARIO RABELO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028340-57.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CESARIO RABELO DE AMORIM CNPJ/CPF Nº 

063.809.801-72 CDA's Nºs 452033,5721233,798307,826966 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.910,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 
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SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049893-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049893-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS FERREIRA FILHO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 18.833,17 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059800-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059800-96.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALINOR RODRIGUES DE AMORIM CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 265880,415606,548650,718301 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.147,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
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promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042894-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042894-94.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO DE SOUZA PORTO CNPJ/CPF Nº 

005.348.111-91 CDA's Nºs 0416609,0553251,0733320,0904874,0987252 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.718,38 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044495-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GENTIL SOUZA (EXECUTADO)

VALERIA BATISTA REZENDE (EXECUTADO)

HAMILTON CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

ALCEU LEITE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044495-09.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 

LTDA - ME, GENTIL SOUZA, ALCEU LEITE DOS SANTOS, ANTONIO 

CARLOS MEDINA SANTOS, VALERIA BATISTA REZENDE, HAMILTON 

CARDOSO DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 26.783.001/0001-43 CDA's Nºs 

20128738 VALOR DA CAUSA: R$ 260.399,17 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 
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judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040318-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOINA PEREIRA DE NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040318-31.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALDOINA PEREIRA DE NOVAIS CNPJ/CPF Nº 

627.750.301-49 CDA's Nºs 413038,554766,730215,1015780,894309 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.070,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054734-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CATULINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054734-38.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSA CATULINA DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0268833/09, 0416493/10, 0551039/11, 0757371/12 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.703,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 
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Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042895-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONICE GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042895-79.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDIONICE GOMES PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

568.032.651-53 CDA's Nºs 00443469,0571476,0785705,0908687,0995195 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.090,39 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013789-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BERNARDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013789-38.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS ALBERTO BERNARDES DE ANDRADE 

C N P J / C P F  N º  0 7 3 . 3 2 1 . 9 0 4 - 7 8  C D A ' s  N º s 

0632613,0719199,0864609,1047341 VALOR DA CAUSA: R$ 7.748,67 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056118-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PEREIRA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056118-02.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VILMAR PEREIRA DA FONSECA CNPJ/CPF Nº 

550.450.901-78 CDA's Nºs 0421764,0568559,0751680,0923748,1076218 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.213,48 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059510-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO DE BORGES GARC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059510-81.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDO ROBERTO DE BORGES GARC 

CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 2009/0280167, 2010/0421261, 2011/0560883, 

2012/0806997, 2013/0906202 VALOR DA CAUSA: R$ 4.874,97 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059731-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ASSOC DE NAT ESPORT COHAB MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059731-64.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLUBE ASSOC DE NAT ESPORT COHAB MT 

CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 2009/0323213, 2010/0435950, 2011/0601563, 

2012/0796900, 2013/0884703 VALOR DA CAUSA: R$ 9.612,63 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 
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INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056995-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUFIK AFFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056995-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TUFIK AFFI CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 2009/0347542, 

2010/0454324. VALOR DA CAUSA: R$ 2.217,12 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057018-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO IRMAAOS MALOUF S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057018-19.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMERCIO IRMAAOS MALOUF S.A CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 272640/09, 405916/10, 554235/11, 730006/12, 920202/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.829,71 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036988-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036988-26.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO CNPJ/CPF Nº 

305.387.347-87 CDA's Nºs 510039 VALOR DA CAUSA: R$ 6.687,69 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057441-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURMIO ANTONIO DIAS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057441-76.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LURMIO ANTONIO DIAS FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 7.162,90 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044947-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTTONORTH TECELAGEM E CONFECCOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044947-82.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COTTONORTH TECELAGEM E CONFECCOES S/A 

CNPJ/CPF Nº 04.253.269/0001-30 CDA's Nºs 368841,401868 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.473,16 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057582-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YUMI GONDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057582-95.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: YUMI GONDO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 0 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039995-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039995-26.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 469401 VALOR DA CAUSA: R$ 2.750,33 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 
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AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056990-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ROSA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056990-51.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EZEQUIEL ROSA GOMES CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

281505/09, 522679/10, 907733/13 VALOR DA CAUSA: R$ 2.813,00 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042318-04.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO REIS SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042318-04.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO REIS SILVA DE MORAES CNPJ/CPF Nº 

072.981.348-76 CDA's Nºs 454238 VALOR DA CAUSA: R$ 2.008,28 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 
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CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046109-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046109-15.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 14.983.621/0001-47 CDA's Nºs 2009/0309128, 

2009/0391259, 2010/0503629, 2011/0588517, 2012/0793468, 

2013/0827348. VALOR DA CAUSA: R$ 11.368,57 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057415-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057415-78.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIDNEY DA SILVA SANTANA CNPJ/CPF Nº 

482.744.021-20 CDA's Nºs 2009/377699, 2013/937309 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.802,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036793-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA TAPECARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036793-75.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARISTELA TAPECARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

24.976.102/0001-05 CDA's Nºs 362133,943749,947347 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.056,37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040231-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040231-75.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARLENE MARIA DE SIQUEIRA CNPJ/CPF Nº 

007.203.801-20 CDA's Nºs 450851 VALOR DA CAUSA: R$ 3.446,99 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050139-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIA GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050139-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARILEIA GOMES DE ARRUDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 12.677,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056784-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGSTORE MERCADO DO REMEDIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056784-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DROGSTORE MERCADO DO REMEDIO LTDA 

CNPJ/CPF Nº 26.569.160/0001-40 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.528,67 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059585-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARION MARGARETH REES BEARD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059585-23.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARION MARGARETH REES BEARD CNPJ/CPF Nº 

554.204.191-49 CDA's Nºs 370452,934040954709 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.775,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 
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Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015929-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015929-79.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

12.969.657/0001-40 CDA's Nºs 958332,958333 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.819,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037008-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANILZE CAMARGO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037008-85.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/10/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALANILZE CAMARGO DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF 

Nº 04.067.154/0001-51 CDA's Nºs 0809475 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.957,39 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 
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nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057427-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057427-92.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JONES MARCOS DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

514.046.301-63 CDA's Nºs 2009/387618, 2013/954382, 2013/933352 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.919,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010064-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010064-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVARO MARCAL MENDONCA CNPJ/CPF Nº 

070.470.451-04 CDA's Nºs 564556,740808,1082248,853582 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.713,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058373-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058373-30.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DORIVAL CONCEICAO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

430812,557347,727599,878538,1022494 VALOR DA CAUSA: R$ 7.269,68 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008391-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008391-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

904.220.401-00 CDA's Nºs 464257,607920,802703,843985 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.586,54 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034624-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034624-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOTRAUMA S/C LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

03.938.727/0001-02 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 6.457,89 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043834-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043834-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO LOPES CNPJ/CPF Nº 

00.185.918/0001-52 CDA's Nºs 0361550,0947750 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.456,45 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009875-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009875-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO CNPJ/CPF Nº 

395.222.611-49 CDA's Nºs 957465 VALOR DA CAUSA: R$ 9.568,92 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049756-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARIA FERREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049756-18.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO MARIA FERREIRA LEITE CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0270359/09, 0406546/10, 0552417/11, 0716630/12, 0837461/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.239,21 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005843-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPES CLIMATIZACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005843-49.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALPES CLIMATIZACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

04.584.646/0001-14 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 38.647,02 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052306-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052306-83.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ANTONIO NUNES CNPJ/CPF Nº 

487.653.927-87 CDA's Nºs 813059,937200 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.781,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018020-16.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K B F MINAMI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018020-16.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: K B F MINAMI - ME CNPJ/CPF Nº 

08.261.443/0001-48 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 1.444,53 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011965-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ANTUNES DO BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011965-44.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBENS ANTUNES DO BELEM CNPJ/CPF Nº 

007.287.301-97 CDA's Nºs 0557352,0734363,0824305,1022498 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.341,08 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008973-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MT DIVINA PROVIDENCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008973-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOCIEDADE MT DIVINA PROVIDENCIA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 409730,553793,792500,878391 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.201,86 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005584-20.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005584-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CNPJ/CPF Nº 

107.924.909-59 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 10.038,65 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011943-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011943-83.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALFREDO MONTEIRO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

612800 VALOR DA CAUSA: R$ 3.738,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007618-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007618-02.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 02.636.691/0001-40 CDA's Nºs 0527281,0527725,0956444 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.686,81 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 
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na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008831-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZCAR COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008831-77.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZCAR COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 02.883.615/0001-39 CDA's Nºs 0820323,0820324 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.174,35 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040321-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040321-83.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 424201 VALOR DA CAUSA: R$ 2.833,35 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053561-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053561-76.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

0 3 . 8 3 1 . 1 2 0 / 0 0 0 1 - 2 9  C D A ' s  N º s 

2009/0356464.2010/0423508.2011/0567632.20120751616.2013/0853042 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.025,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015135-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015135-24.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOLANGE DIAS DE MOURA CNPJ/CPF Nº 

162.000.391-00 CDA's Nºs 578308 VALOR DA CAUSA: R$ 3.230,97 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018846-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018846-71.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

15.096.597/0001-97 CDA's Nºs 495153, 572599, 762034, 890632, 958563 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.773,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042873-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042873-21.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ANTONIO PINTO CNPJ/CPF Nº 

002.158.991-72 CDA's Nºs 0419007,0568454,0761462,0852298,1052911 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.389,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059392-08.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059392-08.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA AUGUSTA FALCAO CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 355148 VALOR DA CAUSA: R$ 3.592,41 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015315-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015315-11.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/04/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BAHAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 03.425.695/0001-41 CDA's Nºs 

2009/0365385 VALOR DA CAUSA: R$ 493,69 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0031678-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0031678-73.2013.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO CNPJ/CPF Nº 

726.914.098-72 CDA's Nºs 566138,789963,825784 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.816,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026163-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0026163-23.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TECNOMIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 

CNPJ/CPF Nº 01.145.305/0001-54 CDA's Nºs 2014/0959276 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.460,83 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006167-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006167-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA RITA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 172.493.091-53 

CDA's Nºs 820041 VALOR DA CAUSA: R$ 8.753,42 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 
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Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044370-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM INFORM - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044370-07.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E 

TREINAMENTO EM INFORM - ME CNPJ/CPF Nº 01.715.596/0001-79 CDA's 

Nºs 375447,392986,393309 VALOR DA CAUSA: R$ 17.800,88 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034644-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034644-72.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURO FERREIRA CNPJ/CPF Nº 544.320.571-49 

CDA's Nºs 0457153,0610500,0795467,0898642,1041936 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.740,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 
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eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005857-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005857-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRENE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 141.938.841-04 

CDA's Nºs 425366 VALOR DA CAUSA: R$ 4.610,07 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005548-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005548-12.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVALDO ALVARENGA CNPJ/CPF Nº 

010.971.641-87 CDA's Nºs 419884 VALOR DA CAUSA: R$ 3.695,75 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046363-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046363-85.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON DA SILVA CNPJ/CPF Nº 293.264.861-68 

CDA's Nºs 2009/0259134, 2012/0724750, 2013/0889994 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.516,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046953-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046953-62.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA - ME CNPJ/CPF 

Nº 37.491.982/0001-71 CDA's Nºs 0392996 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.480,36 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051474-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDA DA SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051474-50.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HEDA DA SILVEIRA - ME CNPJ/CPF Nº 

04.261.705/0001-13 CDA's Nºs 378348 VALOR DA CAUSA: R$ 1.935,41 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010647-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEDROSA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010647-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA PEDROSA DE ARRUDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0405149,0553310,0733374,0892546 VALOR DA CAUSA: R$ 5.170,30 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020243-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO THEODORO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020243-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCIO THEODORO AMORIM CNPJ/CPF Nº 

207.453.971-15 CDA's Nºs 0547628, 0737677, 0849512, 1022562 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.160,98 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009031-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009031-50.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE RICARDO RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

132.246.767-60 CDA's Nºs 2013/0928637, 2014/0956679, 2014/0956680, 

2014/0956681, 2014/0956682-94 VALOR DA CAUSA: R$ 7.969,49 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033130-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033130-84.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO PERON CNPJ/CPF Nº 356.824.508-68 CDA's 

Nºs 429229,559722,776583 VALOR DA CAUSA: R$ 2.322,37 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 
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pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057579-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY PATRICK FARINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057579-43.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MICHELY PATRICK FARINA CNPJ/CPF Nº 

014.425.169-84 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042874-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042874-06.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ANTONIO PINTO CNPJ/CPF Nº 

002.158.991-72 CDA's Nºs 419008,568455,761463 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.389,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043791-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043791-25.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMP LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0422509 , 0565423, 0746505, 0906221, 1050706 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.243,07 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043759-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO BERTRAND SILVA THE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043759-20.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DECIO BERTRAND SILVA THE CNPJ/CPF Nº 

007.080.380-34 CDA's Nºs 0445572,0828143,1056388 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.113,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 
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Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009018-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVAN DE OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009018-51.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSIVAN DE OLIVEIRA ARRUDA CNPJ/CPF Nº 

027.386.901-90 CDA's Nºs 0954401,0954402,0954403 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.164,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032102-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GERMOSGESCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032102-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PRISCILA GERMOSGESCHI CNPJ/CPF Nº 

891.969.371-49 CDA's Nºs 956136 VALOR DA CAUSA: R$ 2.388,99 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050149-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI VENTRESQUI GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050149-40.2013.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JURANDI VENTRESQUI GUEDES CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 264246/09, 414096/10, 547294/11, 737560/12, 848993/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 24.553,57 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054764-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054764-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE TAVARES DE MELLO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 7.691,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037333-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037333-60.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: H L REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 

10.851.071/0001-51 CDA's Nºs 0809508 VALOR DA CAUSA: R$ 3.761,34 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 
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pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054746-52.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054746-52.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 271043/09, 414432/10, 

0553049/11, 0770510/12 VALOR DA CAUSA: R$ 5.022,29 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054851-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE COLOMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054851-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE COLOMBO CNPJ/CPF Nº 191.862.669-34 

CDA's Nºs 2009/361131, 2010/468866, 2011/626350 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.285,77 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054705-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESE CONST. E INCORP. LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054705-85.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TERESE CONST. E INCORP. LTDA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0286967/09, 0421763/10, 0568558/11, 0751679/12, 

0923747/13 VALOR DA CAUSA: R$ 7.169,57 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047877-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STATUS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047877-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: STATUS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.036.600/0002-89 CDA's Nºs 2009/374994, 2013/952856 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.894,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057414-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROGERIO MELO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057414-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDRE ROGERIO MELO DE ARAUJO CNPJ/CPF Nº 

288.906.348-80 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056744-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WBR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056744-55.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WBR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.264.382/0001-59 CDA's Nºs 365032/2009 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.059,27 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003985-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003985-51.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDMILSON DA COSTA CNPJ/CPF Nº 

14.980.403/0001-59 CDA's Nºs 712203 VALOR DA CAUSA: R$ 2.201,77 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 
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pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001356-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001356-70.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/01/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO PEREIRA LIMA CNPJ/CPF Nº 

043.222.119-09 CDA's Nºs 2013173 VALOR DA CAUSA: R$ 6.449,42 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058149-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058149-29.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO 

LTDA CNPJ/CPF Nº 15.344.641/0001-30 CDA's Nºs 270751 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.327,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 
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atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016728-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. OLIVEIRA LEITE & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016728-93.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: C. OLIVEIRA LEITE & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

07.439.203/0001-28 CDA's Nºs 0714007 VALOR DA CAUSA: R$ 4.941,41 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007939-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENICE LUZIA DE BARROS SALUM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007939-37.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GENICE LUZIA DE BARROS SALUM CNPJ/CPF Nº 

106.715.871-53 CDA's Nºs 429142 VALOR DA CAUSA: R$ 5.408,55 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057422-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JESUS DE BRITO BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057422-70.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE JESUS DE BRITO BASTOS CNPJ/CPF Nº 

139.011.501-10 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049038-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MOREIRA DE FATIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049038-21.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SILVIA MOREIRA DE FATIMA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 6.207,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043762-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043762-72.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

C N P J / C P F  N º  0 3 . 8 3 1 . 9 7 1 / 0 0 0 1 - 7 1  C D A ' s  N º s 

0421070,0558667,0719265,0889353 VALOR DA CAUSA: R$ 2.249,74 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049025-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA IMOB. CIDADE VERDE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049025-22.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CIA IMOB. CIDADE VERDE LTDA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 22.629,77 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024907-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024907-45.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 01.892.074/0001-42 CDA's Nºs 958923 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.220,66 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 
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sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007069-89.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. GARCIA PALMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007069-89.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: M. A. GARCIA PALMA - ME CNPJ/CPF Nº 

05.577.841/0001-80 CDA's Nºs 2009/0404346, 2012/0814861, 

2013/0942302, 2014/0956090 VALOR DA CAUSA: R$ 6.330,19 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058246-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058246-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - 

ME CNPJ/CPF Nº 02.850.450/0001-07 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.760,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 
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unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051934-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA GUADALUPE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051934-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DROGARIA GUADALUPE LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

06.079.856/0001-80 CDA's Nºs 336068 VALOR DA CAUSA: R$ 1.593,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027296-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G T TURBOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027296-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: G T TURBOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

05.351.992/0001-15 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 18.704,34 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 491 de 3769



Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056775-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056775-41.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CRISTOVAO PAES DE CARVALHO CNPJ/CPF Nº 

034.937.921-15 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 4.953,40 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008941-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008941-08.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SINARA FERREIRA CNPJ/CPF Nº 561.702.201-63 

CDA's Nºs 564933 VALOR DA CAUSA: R$ 2.430,48 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046129-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046129-69.2014.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS LIMA CNPJ/CPF Nº 729.612.289-72 

CDA's Nºs 10/0497993, 11/0604292, 12/0779333, 13/0898429, 14/107907 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.120,25 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058364-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ CARNAIBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058364-68.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUAREZ CARNAIBA CNPJ/CPF Nº 007.972.861-87 

CDA's Nºs 0420666,0566044,0785546,0907533,1039227 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.222,38 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049888-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZI BUCAIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049888-75.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NAZI BUCAIR CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 0 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.808,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 
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sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011830-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011830-66.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA CNPJ/CPF Nº 

03.535.408/0001-56 CDA's Nºs ,746424,828819 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.040,34 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056140-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ALVES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056140-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MERCEDES ALVES SOUZA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 3.123,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
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empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046083-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTO BENEDITO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046083-80.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VAILTO BENEDITO BARBOSA CNPJ/CPF Nº 

340.092.801-15 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 1.863,12 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053265-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PINHEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053265-20.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REINALDO PINHEIRO DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

388.025.891-00 CDA's Nºs 10/0420458, 11/0562815, 12/0785478, 

13/0920557, 14/1018875 VALOR DA CAUSA: R$ 2.155,04 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011661-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUNIAKI HIOCOE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011661-45.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KUNIAKI HIOCOE CNPJ/CPF Nº 230.164.181-34 

CDA's Nºs 1035572,86470,724690 VALOR DA CAUSA: R$ 5.337,87 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055669-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE LOURDES L. SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055669-78.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REGINA DE LOURDES L. SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 362506/09, 953992/13 VALOR DA CAUSA: R$ 1.811,41 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028296-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CISTENES ROCHA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028296-38.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CISTENES ROCHA FONSECA CNPJ/CPF Nº 

675.150.455-15 CDA's Nºs 445900,956166 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.814,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 
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crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006413-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NIGRO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006413-69.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ORLANDO NIGRO FILHO - ME CNPJ/CPF Nº 

03.489.226/0001-96 CDA's Nºs 820074 VALOR DA CAUSA: R$ 8.753,42 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049039-06.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON PEREIRA REGIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049039-06.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOILSON PEREIRA REGIS CNPJ/CPF Nº 

077.756.361-49 CDA's Nºs 2009/0358397.2011/0617974.2013/088712 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.444,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 
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bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006583-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOT-CRED CORRETORA DE CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006583-75.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HOT-CRED CORRETORA DE CREDITO LTDA 

CNPJ/CPF Nº 05.695.510/0005-78 CDA's Nºs 2012/0712449 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.807,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055529-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AUTOMOTIVO CAR FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055529-44.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO AUTOMOTIVO CAR FIBRAS LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 07.976.181/0001-35 CDA's Nºs 2009/0374377.2013/0953940 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.183,37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 498 de 3769



270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014345-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. GOULART TELECOMUNICACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014345-74.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: C. A. GOULART TELECOMUNICACOES - ME 

CNPJ/CPF Nº 08.899.153/0001-24 CDA's Nºs 0957950,0957951 VALOR 

DA CAUSA: R$ 81.386,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046108-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENICE MARIA SCARAVELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046108-93.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DENICE MARIA SCARAVELLI CNPJ/CPF Nº 

335.665.779-87 CDA's Nºs 417319/10, 568301/11, 781074/12, 879925/13, 

1030118/14 VALOR DA CAUSA: R$ 1.969,89 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058204-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE LIMA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 499 de 3769



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058204-43.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCIA REGINA DE LIMA RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0420423,0561818,0787539,0867377,1078151 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.835,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028285-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGFRID UHDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028285-09.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIGFRID UHDE CNPJ/CPF Nº 141.723.641-87 CDA's 

Nºs 0429366/10; 0562431/11; 0796395/12; 0866726/13;0958854/14 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.796,27 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058166-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058166-31.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

445160/10, 578277/11, 786024/12, 1005775/14 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.396,99 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050845-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050845-76.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 

406.065.541-49 CDA's Nºs 2009/0279939 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.715,08 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056168-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY ALBERNAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056168-28.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JURACY ALBERNAZ CNPJ/CPF Nº 007.359.491-15 

C D A ' s  N º s 

0418277/2010;0556808/2011;0732385/2012;0892260/2013;1015946/2014 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.732,37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036352-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E T TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036352-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: E T TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

26.809.160/0001-70 CDA's Nºs 1084794 VALOR DA CAUSA: R$ 1.248,99 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015146-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015146-53.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUELI MOREIRA LIMA CNPJ/CPF Nº 161.841.901-30 

CDA's Nºs 2011/0578176, 2013/0822329, 2014/1001197 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.077,90 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 
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de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029375-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029375-52.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENGEPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 

LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 37.433.687/0001-69 CDA's Nºs 2010/462363, 

2014/956121 VALOR DA CAUSA: R$ 2.741,18 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058205-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TEIXEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058205-28.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO TEIXEIRA SANTOS CNPJ/CPF Nº 

353.846.201-10 CDA's Nºs 420430/10, 561824/11, 765719/12, 907862/13, 

1078158/14 VALOR DA CAUSA: R$ 4.835,78 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0022113-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0022113-51.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 03.537.289/0001-70 CDA's Nºs 958758/2014; 

497263/2014, 603790/2014, 771716/2014, 884481/2014 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.846,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019992-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (EXECUTADO)

HERTON BARBOSA DE ALENCAR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019992-21.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/06/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HERTON BARBOSA DE ALENCAR - ME, HERTON 

BARBOSA DE ALENCAR CNPJ/CPF Nº 10.827.078/0001-38 CDA's Nºs 

20126838 VALOR DA CAUSA: R$ 563.708,24 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014863-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE SOLDATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014863-64.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE HENRIQUE SOLDATELLI CNPJ/CPF Nº 

311.454.850-49 CDA's Nºs 420424/10, 561819/11, 787540/12, 880848/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.855,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 
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Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058153-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058153-32.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 047.924.081-72 

CDA's Nºs 420004/10, 556148/11, 732179/12, 906914/13, 1046571/14 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.117,07 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039967-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039967-58.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

314.483.991-49 CDA's Nºs 0452261,0577266,0743758,0907932,1012158 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.198,99 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 
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judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038449-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA DA FONSECA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038449-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALBERTINA DA FONSECA SILVA CNPJ/CPF Nº 

006.741.251-34 CDA's Nºs 2010/0420025, 2011/0556901, 2012/0723337, 

2013/0921450 VALOR DA CAUSA: R$ 1.570,79 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015192-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVONILDES CAPISTRANO ALENCAR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015192-42.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVONILDES CAPISTRANO ALENCAR FERREIRA 

C N P J / C P F  N º  1 6 2 . 6 8 1 . 4 8 1 - 3 4  C D A ' s  N º s 

2011/0550877.2012/0789195.2013/0890914.2014/105259 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.100,49 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046811-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA MENDES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046811-24.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEDA MENDES DA SILVA - ME CNPJ/CPF Nº 

02.402.820/0001-35 CDA's Nºs 10/0431378, 11/0589237, 12/0744154, 

13/0869312, 14/1003768 VALOR DA CAUSA: R$ 2.698,72 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044030-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044030-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDERSON ROSA FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

971.900.551-34 CDA's Nºs 514441,627807,740505,918693 VALOR DA 

CAUSA: R$ 992,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009960-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BORELLI CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009960-20.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL BORELLI CORREA - ME CNPJ/CPF Nº 

12.447.023/0001-28 CDA's Nºs 0820462 VALOR DA CAUSA: R$ 739,72 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003969-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA & SILVA ASS. ADM. CONTABIL E JURIDICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003969-97.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SANTANA & SILVA ASS. ADM. CONTABIL E 

JURIDICO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 712169 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.811,35 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042626-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042626-40.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIS DE SOUSA LIMA CNPJ/CPF Nº 517.104.803-78 

CDA's Nºs 0405572,0547644,0737693,0849662,1022577 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.057,42 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 
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foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056183-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA CORREA DA COSTA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056183-31.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANUELA CORREA DA COSTA DUARTE CNPJ/CPF 

Nº 901.190.451-68 CDA's Nºs 0372246, 0932168, 0954212 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.795,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029296-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA DE ARRUDA E SILVA REICHARDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029296-73.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANUELA DE ARRUDA E SILVA REICHARDT 

CNPJ/CPF Nº 817.741.761-49 CDA's Nºs 445880/10, 956144/14 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.741,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 
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dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054601-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CATALANO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054601-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCOS CATALANO CORREA CNPJ/CPF Nº 

551.523.761-72 CDA's Nºs 0363602,0933481,0953804 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.224,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052253-05.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON TANOUE HASEGAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052253-05.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSON TANOUE HASEGAWA CNPJ/CPF Nº 

257.369.149-72 CDA's Nºs 2009/0366923, 2013/0929711 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.589,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054948-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON OTTONI NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054948-29.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODILON OTTONI NOGUEIRA CNPJ/CPF Nº 

002.573.461-04 CDA's Nºs 2009/0312644, 2012/0807136, 2013/0875146 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.504,98 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008689-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008689-05.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA 

CNPJ/CPF Nº 14.913.404/0001-80 CDA's Nºs 1071514 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.258,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057014-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. PERES SANCHES - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057014-79.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A. R. PERES SANCHES - ME CNPJ/CPF Nº 

09.394.056/0001-42 CDA's Nºs 2013/0954032, 2013/0954033, 

2013/0954034 VALOR DA CAUSA: R$ 2.006,68 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011899-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LOURDES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011899-64.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULA DE LOURDES GUIMARAES CNPJ/CPF Nº 

328.190.131-04 CDA's Nºs 655388,800401 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.356,55 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021540-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALICE ROSA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021540-76.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOALICE ROSA RAMOS CNPJ/CPF Nº 

172.249.851-04 CDA's Nºs 557676 VALOR DA CAUSA: R$ 2.557,25 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 
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inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020092-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRA RODRIGUES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020092-68.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NAIRA RODRIGUES DE MELO CNPJ/CPF Nº 

143.262.991-34 CDA's Nºs 0655164, 0803436, 0823743, 1007310 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.228,39 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046826-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046826-90.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRACI DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF Nº 

986.192.921-53 CDA's Nºs 2013/478660, 2011/558721, 2012/719315, 

2012/880501, 2014/1047966 VALOR DA CAUSA: R$ 1.969,94 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 
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CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030859-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRURAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030859-39.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRURAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 14.982.326/0001-76 CDA's Nºs 361518 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.535,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042631-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO ARAUJO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042631-62.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DOUGLAS FERNANDO ARAUJO DE CARVALHO 

CNPJ/CPF Nº 013.990.611-86 CDA's Nºs 2010/0519138, 2011/0552619, 

2012/0729681, 2013/0865227, 2014/1020428 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.082,06 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 
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dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059610-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LUIZA BILLERBECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059610-36.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIANE LUIZA BILLERBECK CNPJ/CPF Nº 

340.130.671-53 CDA's Nºs 2009/378739, 2013/943261, 2013/954714 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025518-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025518-95.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 12/0797415, 11/0552448, 

13/0892169, 10/0490792 VALOR DA CAUSA: R$ 5.705,66 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056780-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056780-63.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 10/0425153, 12/0761669, 13/0825756, 

14/1050673 VALOR DA CAUSA: R$ 3.972,50 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030317-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROVISAO INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030317-84.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PROVISAO INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

00.784.039/0001-47 CDA's Nºs 2010/0540127 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.701,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058243-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BOTELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058243-40.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARMANDO BOTELHO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 10/0478911, 11/0631070, 13/0831318, 14/1027436 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.135,06 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 516 de 3769



pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044811-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044811-51.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

10/0452540, 11/0584143, 12/0773230, 13/0840671, 14/1001362 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.790,94 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058214-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HERIVAN CRISPIN DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058214-87.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE HERIVAN CRISPIN DE MENEZES CNPJ/CPF Nº 

061.122.263-91 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 4.201,72 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056128-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056128-46.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 5.492,49 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054836-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054836-26.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 3.876,59 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 
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atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000691-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIR ALVES RIBEIRO SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000691-20.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALDEIR ALVES RIBEIRO SERVICOS - ME CNPJ/CPF 

Nº 08.703.927/0001-08 CDA's Nºs 532871 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.713,12 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056082-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056082-57.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELIO JOSE DE MATTOS CNPJ/CPF Nº 

191.417.776-20 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 9.830,51 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046816-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIANO RODA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046816-46.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIANO RODA CNPJ/CPF Nº 007.201.001-00 

CDA's Nºs 2010/456942, 2011/607574, 2013/850120 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.504,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010005-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENELAU DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010005-24.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO MENELAU DE JESUS CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

454679 VALOR DA CAUSA: R$ 1.959,25 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053527-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA LUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053527-04.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE DA SILVA LUZ CNPJ/CPF Nº 051.094.184-20 

CDA's Nºs 0344549, 0456515, 0620708, 0740120, 0926618 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.391,70 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 
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PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054846-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MENDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054846-70.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DENISE MENDES DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

353.698.411-87 CDA's Nºs 2010/0480717, 2011/0645050, 12/0755749, 

13/0902621, 14/0987610 VALOR DA CAUSA: R$ 7.155,41 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058227-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SARAGIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058227-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO SARAGIOTTO CNPJ/CPF Nº 

038.410.579-34 CDA's Nºs 2010/0423156, 11/0561005, 12/0789391, 

13/0866844, 14/1078087 VALOR DA CAUSA: R$ 4.645,53 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 521 de 3769



CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058247-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058247-77.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS 

LTDA CNPJ/CPF Nº 14.921.902/0001-75 CDA's Nºs 415017/10, 552073/11, 

729622/12, 865099/13, 1004699/14 VALOR DA CAUSA: R$ 5.284,49 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056134-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENCAO BATISTA CENTRO AMERICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056134-53.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONVENCAO BATISTA CENTRO AMERICA 

CNPJ/CPF Nº 14.914.642/0001-00 CDA's Nºs 2010/0414071, 

2011/0547256, 2012/0735720, 13/0876151, 14/1031396 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.449,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 
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atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049898-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R L DE FIGUEIREDO PACHECO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049898-22.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: R L DE FIGUEIREDO PACHECO - ME CNPJ/CPF Nº 

05.677.971/0001-94 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 3.609,82 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008685-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008685-65.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 1071371 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.778,77 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045453-29.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ARENA ROSSI SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045453-29.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIMONE ARENA ROSSI SERRA CNPJ/CPF Nº 

792.816.801-49 CDA's Nºs 96036,364136 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.743,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040566-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040566-36.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL JOSE GONCALVES PREZA CNPJ/CPF Nº 

048.789.651-34 CDA's Nºs 2007/52286 VALOR DA CAUSA: R$ 784,01 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040850-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ZATTAR DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040850-44.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BATISTA ZATTAR DE FARIA CNPJ/CPF Nº 

388.197.831-34 CDA's Nºs 21007, VALOR DA CAUSA: R$ 1.769,84 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 
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PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037613-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037613-02.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

2007/87265 VALOR DA CAUSA: R$ 1.564,25 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007964-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007964-89.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J C BARROS CNPJ/CPF Nº 26.765.511/0001-98 

CDA's Nºs 796 VALOR DA CAUSA: R$ 46.004,78 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 
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bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041132-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D T DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041132-82.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: D T DA CRUZ CNPJ/CPF Nº 00.426.292/0001-29 

CDA's Nºs 212713 VALOR DA CAUSA: R$ 1.153,49 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041801-38.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS & TORTORELLI ADVOGADOS S/C (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041801-38.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BARROS & TORTORELLI ADVOGADOS S/C 

CNPJ/CPF Nº 03.736.111/0001-59 CDA's Nºs 216221 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.042,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036668-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036668-15.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO SISTEMA S.A CNPJ/CPF Nº 

76.543.115/0001-94 CDA's Nºs 87606 VALOR DA CAUSA: R$ 686,97 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053668-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053668-23.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

0 3 . 8 3 1 . 1 2 0 / 0 0 0 1 - 2 9  C D A ' s  N º s 

0356396,0421679,0567482,0761709,0826519 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.893,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006895-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006895-80.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 01.300.912/0001-41 CDA's Nºs 

0471786,0613046,0796259,0844403 VALOR DA CAUSA: R$ 3.183,34 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003019-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO OLIVEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003019-59.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BENEDITO OLIVEIRA DE ALMEIDA CNPJ/CPF 

Nº 283.935.461-68 CDA's Nºs 14833 VALOR DA CAUSA: R$ 822,93 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036683-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA DE SOUSA MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036683-81.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CICERA DE SOUSA MENDES FERREIRA CNPJ/CPF 

Nº 000.192.414-10 CDA's Nºs 22570 VALOR DA CAUSA: R$ 1.215,09 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 
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sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055749-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO GAEBLER JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055749-42.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSWALDO GAEBLER JUNIOR CNPJ/CPF Nº 

177.775.859-91 CDA's Nºs 2009/0358672, 2010/0458743, 2011/0620799, 

2012/0765257, 2013/0860268 VALOR DA CAUSA: R$ 8.439,26 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045903-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO M. TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045903-98.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO M. TEIXEIRA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0341218 VALOR DA CAUSA: R$ 6.694,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 
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ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003622-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003622-93.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0476453, 0899667 VALOR DA CAUSA: R$ 4.314,80 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051447-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELFRIDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051447-67.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELFRIDES DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0355468,0430424,0565883,0737112,0877051 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.966,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 
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citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004730-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004730-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO 

SUDAMERIS S/A. CNPJ/CPF Nº 61.230.165/0001-44 CDA's Nºs 

0426388,0557203,0766385,0919623 VALOR DA CAUSA: R$ 5.349,30 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003021-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DUETS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003021-82.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2017 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONDOMINIO DUETS CNPJ/CPF Nº 

10.490.143/0001-82 CDA's Nºs 1419752 VALOR DA CAUSA: R$ 

75.079,22 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042338-92.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICETO DO CARMO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042338-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANICETO DO CARMO LIMA CNPJ/CPF Nº 

046.046.361-68 CDA's Nºs 0512632, 0587606, 0759607, 0828211, 

1012436 VALOR DA CAUSA: R$ 3.443,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054296-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO ALCANTARA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054296-12.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALONSO ALCANTARA DE MOURA CNPJ/CPF Nº 

207.188.881-20 CDA's Nºs 0343007, 0793137, 0902106 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.504,98 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008433-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABISAEL CAMPOS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008433-96.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABISAEL CAMPOS DIAS CNPJ/CPF Nº 
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136.237.168-80 CDA's Nºs 0452816,0590979,0756054,0868357 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.129,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009905-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009905-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DAYSE MARTINS DE SIQUEIRA CNPJ/CPF Nº 

299.031.731-72 CDA's Nºs 656087,788206,1055888,846958 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.225,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051969-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GUIMARAES RATTACASO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051969-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAQUELINE GUIMARAES RATTACASO CNPJ/CPF 

Nº 961.063.951-87 CDA's Nºs 409515,550389,734449,824605 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.870,61 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 
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Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017041-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO SUPREMUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017041-49.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COLEGIO SUPREMUS LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

00.172.817/0001-47 CDA's Nºs 564868 VALOR DA CAUSA: R$ 6.355,79 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046111-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046111-48.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO MARTINS VIEIRA CNPJ/CPF Nº 

550.013.351-91 CDA's Nºs 489664 VALOR DA CAUSA: R$ 3.661,89 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 
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das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0023225-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA SERVICOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0023225-60.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA APARECIDA PEREIRA SERVICOS CNPJ/CPF 

Nº 00.572.022/0001-26 CDA's Nºs 100945, VALOR DA CAUSA: R$ 799,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036804-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036804-07.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAGUAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF 

Nº 24.968.992/0001-03 CDA's Nºs 2009/0362083, 2013/0947317 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.099,86 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 
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Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018810-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR FRANCISCO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018810-29.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDEMIR FRANCISCO ALVES PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

329.514.009-00 CDA's Nºs 451191 VALOR DA CAUSA: R$ 2.362,98 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011994-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LARA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011994-94.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ DE LARA CAMPOS CNPJ/CPF Nº 

109.076.531-20 CDA's Nºs 727448,548343,903954,1011500 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.304,38 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003583-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ABDALLA PRATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003583-96.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RENATO ABDALLA PRATA CNPJ/CPF Nº 

900.632.876-68 CDA's Nºs 0485093 VALOR DA CAUSA: R$ 1.856,18 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008683-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008683-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 621432 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.259,66 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018626-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ - CEPAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018626-39.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ - CEPAZ 

CNPJ/CPF Nº 04.225.458/0001-08 CDA's Nºs 612411 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.625,95 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 
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EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057618-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOBO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057618-40.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LOBO DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

047.936.761-20 CDA's Nºs 270553 VALOR DA CAUSA: R$ 6.917,37 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041093-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041093-85.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO CNPJ/CPF Nº 

36.964.054/0001-14 CDA's Nºs 211400 VALOR DA CAUSA: R$ 1.682,98 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 
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a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045251-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE SILVA RIBEIRO VIRGOLINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045251-81.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIZETE SILVA RIBEIRO VIRGOLINO - ME CNPJ/CPF 

Nº 05.405.043/0001-70 CDA's Nºs 0376330,0392866 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.207,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058082-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GREGORIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058082-64.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA GREGORIO DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 332858 VALOR DA CAUSA: R$ 2.846,84 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 539 de 3769



de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051397-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051397-41.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO CNPJ/CPF 

Nº 289.617.066-91 CDA's Nºs 0363590 VALOR DA CAUSA: R$ 1.668,05 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039987-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DA SILVA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039987-49.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ESTER DA SILVA GUIMARAES CNPJ/CPF Nº 

362.013.321-20 CDA's Nºs 441498,590106,773473 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.707,99 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018845-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018845-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

15.096.597/0001-97 CDA's Nºs 2010/482458, 2011/564600, 2012/766242, 

2013/879992, 2014/958568 VALOR DA CAUSA: R$ 1.773,97 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048364-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO PASSOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048364-43.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INACIO PASSOS PEREIRA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0 VALOR DA CAUSA: R$ 9.451,01 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059864-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059864-09.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO ALVES CARDOSO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

2009/0340982, 2010/0468348, 2011/0617506, 2012/0750982, 

2013/0898516 VALOR DA CAUSA: R$ 13.307,29 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 
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for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041196-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDETE RODRIGUES EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041196-53.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IDETE RODRIGUES EVANGELISTA CNPJ/CPF Nº 

688.008.198-34 CDA's Nºs 405242 VALOR DA CAUSA: R$ 3.042,87 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058202-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NERIS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058202-73.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIS FERNANDO NERIS - ME CNPJ/CPF Nº 

0 2 . 4 0 2 . 9 0 7 / 0 0 0 1 - 0 2  C D A ' s  N º s 

0419412,0560008,0803894,0891862,1082180 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.254,15 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049625-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM MOHAMAD SALIM S. BAZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049625-43.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SALIM MOHAMAD SALIM S. BAZZI CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 19.770,39 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051995-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051995-58.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ALVES PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

183.447.042-00 CDA's Nºs 2010/408534, 2011/549151, 2012/723774, 

2013/903962, 2014/1046226 VALOR DA CAUSA: R$ 5.288,84 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034620-44.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARTINES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034620-44.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARTA MARTINES FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

314.400.451-00 CDA's Nºs 2010/415834, 2011/553179, 2012/729790, 

2013/864050, 2014/1084262 VALOR DA CAUSA: R$ 4.475,40 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006403-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR DANTAS GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006403-25.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDIONOR DANTAS GUEDES CNPJ/CPF Nº 

048.046.601-78 CDA's Nºs 820066 VALOR DA CAUSA: R$ 8.753,42 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057606-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057606-26.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO CNPJ/CPF Nº 

088.960.201-82 CDA's Nºs 0329232,0465460,0606971,0773826,0863003 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.077,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 
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PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007640-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007640-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDEVALDO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

293.336.281-34 CDA's Nºs 491297/10, 634789/11, 720847/12, 885967/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.575,11 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016982-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE SIQUEIRA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016982-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: M. DE SIQUEIRA SANTOS - ME CNPJ/CPF Nº 

13.142.053/0001-99 CDA's Nºs 939941 VALOR DA CAUSA: R$ 7.489,79 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
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fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044786-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUZA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044786-38.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE SOUZA MIRANDA CNPJ/CPF Nº 

495.592.221-04 CDA's Nºs 10/0511415, 11/0641415, 12/0769993, 

13/0658975, 14/1009629 VALOR DA CAUSA: R$ 2.488,93 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004802-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLO'S PETROLEO DO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004802-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELLO'S PETROLEO DO BRASIL LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 05.632.662/0002-89 CDA's Nºs 2010/0431835 . 

2011/0601406 . 2012/0759975 . 2013/0848301 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.464,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 
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de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058219-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIO SCHALM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058219-12.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELDIO SCHALM CNPJ/CPF Nº 550.796.871-34 

CDA's Nºs 10/0409461, 11/0549242, 12/0730321, 13/0836644, 14/101 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.177,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033134-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033134-24.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO JUSTINO PAES BARROS CNPJ/CPF Nº 

405.393.691-87 CDA's Nºs 2010/463571, 2014/1017583 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.740,86 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042636-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA CANDIDO ALVES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042636-84.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JEOVA CANDIDO ALVES CNPJ/CPF Nº 

352.912.651-91 CDA's Nºs 2010/0469326, 2011/0611471, 2012/0744732, 

2013/0911630 VALOR DA CAUSA: R$ 2.348,96 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007596-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007596-41.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDINEIA MOREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

570.518.791-20 CDA's Nºs 417807,561656,733922 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.610,67 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006839-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006839-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME CNPJ/CPF 

Nº 06.091.678/0001-03 CDA's Nºs 956018/14 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.091,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052728-58.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K-IWAKIRI E CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052728-58.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: K-IWAKIRI E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

264265 VALOR DA CAUSA: R$ 3.954,28 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005319-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA FARIA & FARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005319-52.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALMEIDA FARIA & FARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

36.969.095/0001-01 CDA's Nºs 395871 VALOR DA CAUSA: R$ 6.788,27 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 
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despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034319-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034319-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

007.327.531-04 CDA's Nºs 2010/410655, 2011/555572, 2012/732065, 

2013/890942, 2014/1015831 VALOR DA CAUSA: R$ 5.020,78 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054840-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054840-63.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DARCI INÊS JAGER PEREGO CNPJ/CPF Nº 

436.336.500-59 CDA's Nºs 0416656,0554173,0729958,0864792,1022213 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.025,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034173-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034173-56.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 

Nº 022.293.741-68 CDA's Nºs 2010/455380, 2011/623468, 2012/756213, 

2013/900900, 2014/1072056 VALOR DA CAUSA: R$ 512.313,00 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034631-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCORRO CAMPOS DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034631-73.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOCORRO CAMPOS DE MELO CNPJ/CPF Nº 

328.043.501-34 CDA's Nºs 2010/466586, 2011/629932, 2012/717368, 

2013/886728, 2014/1029852 VALOR DA CAUSA: R$ 5.260,72 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011820-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011820-22.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

161.900.091-15 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 4.708,18 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 
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CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058233-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058233-93.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO DIAS DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

162.779.611-87 CDA's Nºs 0469171,0608282,0805820,0871451,1006263 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.799,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038473-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038473-61.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA CNPJ/CPF 

Nº 591.302.611-04 CDA's Nºs 436437/10, 576222/11, 919637/13 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.561,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
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promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038458-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPPE JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038458-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FELIPPE JORGE DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

033.718.677-49 CDA's Nºs 2010/513374, 2011/64034, 2012/720328, 

2013/872482, 2014/1016479 VALOR DA CAUSA: R$ 2.915,58 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039251-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039251-31.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

027.961.471-34 CDA's Nºs 2010/468968, 2011/630057, 2012/717456, 

2013/859023, 2014/1034064 VALOR DA CAUSA: R$ 8.639,41 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 
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por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046814-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046814-76.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VERA LUCIA DE AMORIM CNPJ/CPF Nº 

018.694.791-73 CDA's Nºs 435218/10, 579296/11, 749193/12, 889473/13, 

996812/14 VALOR DA CAUSA: R$ 2.490,12 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038460-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038460-62.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JONAS ALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

244.832.069-15 CDA's Nºs 2010/486086, 2011/565635, 2012/772564, 

2013/866623 VALOR DA CAUSA: R$ 2.456,56 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058347-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI CASAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058347-32.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEVI CASAROTTO CNPJ/CPF Nº 405.975.391-20 

CDA's Nºs 2010/419216, 2012/727648, 2013/902822, 2014/1002465 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.930,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058210-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058210-50.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO MARQUES DO CARMO CNPJ/CPF Nº 

374.598.996-15 CDA's Nºs 2010/414770, 20111/547338, 2012/737593, 

2013/862805, 2014/1033467 VALOR DA CAUSA: R$ 5.055,28 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044037-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA EMP E COLONIZACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044037-55.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMAZONIA EMP E COLONIZACAO LTDA CNPJ/CPF 

Nº CDA's Nºs 542595 VALOR DA CAUSA: R$ 1.333,96 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 
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Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039276-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039276-44.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 034.985.571-49 

CDA's Nºs 2010/421963, 2011/557025, 2012/723437, 2013/891715 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.233,69 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039477-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039477-36.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIS CARLOS RIBEIRO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

443842/10, 579781/11, 773118/12, 920929/13, 988536/14 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.323,14 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052006-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CAPELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052006-87.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANGELA MARIA CAPELETTI CNPJ/CPF Nº 

898.034.181-49 CDA's Nºs 2010/460108, 2011/622800, 2012/715676, 

2013/873124, 2014/1024099 VALOR DA CAUSA: R$ 1.786,24 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058175-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058175-90.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 73.725.517/0001-11 CDA's Nºs 

2010/438635, 2011/591824, 2012/744311, 2013/855609, 2014/986379 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.945,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058240-85.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINETE MIRANDA DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058240-85.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUCINETE MIRANDA DE FRANCA CNPJ/CPF Nº 

346.468.761-91 CDA's Nºs 2010/410219, 2011/548080, 2012/737821, 

2013/903479, 2014/1004563 VALOR DA CAUSA: R$ 8.331,80 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052005-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052005-05.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO AUGUSTO DIAS CNPJ/CPF Nº 

159.034.009-49 CDA's Nºs 2010/405524, 2011/54653, 2012/727361, 

2013/889511, 2014/1033432 VALOR DA CAUSA: R$ 4.702,18 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038477-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038477-98.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

491543/10, 640444/11, 873727/13 VALOR DA CAUSA: R$ 1.714,58 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 
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inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017624-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD ARAUJO LUZARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017624-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDGARD ARAUJO LUZARDO CNPJ/CPF Nº 

957.878.101-63 CDA's Nºs 0563956 VALOR DA CAUSA: R$ 3.684,52 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020141-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020141-12.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DELZA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

293.283.571-87 CDA's Nºs 0546115 VALOR DA CAUSA: R$ 2.204,56 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
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razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004815-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NAZARELO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004815-46.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO NAZARELO DE CAMPOS CNPJ/CPF Nº 

048.780.941-68 CDA's Nºs 0427256 VALOR DA CAUSA: R$ 6.359,16 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034651-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034651-64.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO VIEIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

327.429.591-49 CDA's Nºs 426648 VALOR DA CAUSA: R$ 4.929,65 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057633-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057633-09.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE TAVARES DE MELLO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

356286 VALOR DA CAUSA: R$ 6.865,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043766-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CELESTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043766-12.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIA CELESTINA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

616.582.941-49 CDA's Nºs 0448646, 0590659, 0794992, 0855445, 

0997454 VALOR DA CAUSA: R$ 2.764,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057612-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057612-33.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 356245 VALOR DA CAUSA: R$ 7.879,20 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 
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AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056155-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDNA FRAGA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056155-29.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDNA FRAGA SILVA CNPJ/CPF Nº 

387.920.791-72 CDA's Nºs 468672 VALOR DA CAUSA: R$ 4.535,61 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053709-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GCF BUFFET LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053709-87.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GCF BUFFET LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

06.033.253/0001-48 CDA's Nºs 389430, 389437, 389444 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.186,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 
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atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047107-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047107-80.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRMAOS DOMINGOS LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

273347, 0413033, 0554760, 0741332,0880724 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.609,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009870-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LISBOA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009870-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCO ANTONIO LISBOA ALBUQUERQUE 

CNPJ/CPF Nº 469.168.811-00 CDA's Nºs 738103 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.925,68 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 
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de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020253-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA MARIANO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020253-49.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/05/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: METALURGICA MARIANO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

36.883.429/0001-11 CDA's Nºs 820966, 820967 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.490,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009592-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA CONCEICAO DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009592-11.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KATIA APARECIDA CONCEICAO DE LIMA 

CARVALHO CNPJ/CPF Nº 825.579.181-72 CDA's Nºs 811261 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.487,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002711-52.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA REIS DUARTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002711-52.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IOLANDA REIS DUARTE - ME CNPJ/CPF Nº 

01.311.240/0001-70 CDA's Nºs 711614, VALOR DA CAUSA: R$ 880,67 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000856-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000856-67.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

C N P J / C P F  N º  0 2 . 0 0 6 . 9 0 3 / 0 0 0 1 - 0 5  C D A ' s  N º s 

442698,532814,586015,757875,854973 VALOR DA CAUSA: R$ 3.026,67 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041233-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041233-22.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA CNPJ/CPF Nº 14.911.473/0001-55 CDA's Nºs 22554, VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.369,55 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 
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Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011689-52.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011689-52.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DARIO DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

182.035.401-63 CDA's Nºs 2007/0091948 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.768,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051325-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO DE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051325-20.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EGIDIO DE SOUZA RAMOS CNPJ/CPF Nº 

027.911.531-87 CDA's Nºs 415610/10, 548657/11, 718305/12, 821906/13, 

1017801/14 VALOR DA CAUSA: R$ 2.693,87 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024268-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORGIVAL MIGUEL DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024268-27.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DORGIVAL MIGUEL DOS ANJOS CNPJ/CPF Nº 

078.272.291-15 CDA's Nºs 409533, 550412, 793409, 851954 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.900,04 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047822-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MUNDIAL LIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047822-25.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

M U N D I A L  L I D A  C N P J / C P F  N º  C D A ' s  N º s 

0250831,0250832,0250833,0250834,0250835,0250836,0250837,0250838 

VALOR DA CAUSA: R$ 78.282,61 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028223-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028223-66.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO RAMOS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

608.944.828-15 CDA's Nºs 2010/443152, 2014/956175 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.446,28 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058251-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MARCOS RIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058251-17.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBENS MARCOS RIL CNPJ/CPF Nº 325.196.139-04 

CDA's Nºs 2010/465882, 2011/615525, 2012/724868, 2013/884304, 

2014/1035110 VALOR DA CAUSA: R$ 2.839,79 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015283-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015283-69.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

2010/455172, 2013/897191 VALOR DA CAUSA: R$ 2.503,89 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 
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EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014858-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE SOUZA HOMEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014858-42.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO DE SOUZA HOMEM CNPJ/CPF Nº 

407.026.266-00 CDA's Nºs 2010/470626, 2011/613009, 2012/724864, 

2013/910888 VALOR DA CAUSA: R$ 4.116,17 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058248-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058248-62.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL PINHEIRO DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 2010/456284, 2011/616190, 2012/795703, 2013/925874, 

2014/1032897 VALOR DA CAUSA: R$ 4.660,98 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 
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Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011930-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO DEMETRIO DIACOPULOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011930-21.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GREGORIO DEMETRIO DIACOPULOS CNPJ/CPF Nº 

007.400.121-34 CDA's Nºs 0407411, 0554311, 0725579, 0839211 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.762,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053290-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053290-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

2010/435194, 2011/579262, 2012/749160, 2013/881628, 2014/996788 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.272,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 
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atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020654-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO NICOLAU SCHMIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020654-77.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FELICIO NICOLAU SCHMIDT CNPJ/CPF Nº 

191.619.729-91 CDA's Nºs 548564,726884,835395 VALOR DA CAUSA: 

R$ 868,21 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024258-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024258-80.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDNA MESQUITA CNPJ/CPF Nº 174.625.411-49 

CDA's Nºs 10/415312, 13/890657, 11/542875, 12/730399 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.321,14 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043821-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043821-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ/CPF Nº 03.927.381/0001-47 CDA's Nºs 2010/424262, 2011/565513, 

2012/751645, 2013/880513, 2014/1051130 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.480,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043822-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043822-45.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 2010/412147, 2011/552869, 

2012 775439, 2013/878148, 2014/1083848 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.968,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050784-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDA NEGREIROS MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050784-84.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ONILDA NEGREIROS MORAIS CNPJ/CPF Nº 

208.610.871-00 CDA's Nºs 2010/0433826, 2011/579143, 2012/743858, 

2013/839729, 2014/994416 VALOR DA CAUSA: R$ 1.881,53 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 
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realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036758-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J P S PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036758-18.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J P S PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.947.666/0001-29 CDA's Nºs 2008/025587 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.576,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058200-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058200-06.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO CNPJ/CPF Nº 

002.167.041-20 CDA's Nºs 2010/456593, 2011/622512, 2012/803954, 

2013/837792, 2014/1074375 VALOR DA CAUSA: R$ 7.898,58 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 
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vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038059-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO MARTINS ESTRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038059-63.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AFONSO MARTINS ESTRAL CNPJ/CPF Nº 

021.832.691-20 CDA's Nºs 449522,575636,754246,909834,1004062 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.753,38 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050773-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050773-55.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VITOR GONCALVES DE QUEIROZ CNPJ/CPF Nº 

329.059.551-04 CDA's Nºs 2010/427694, 2011/563648, 2012/801374, 

2013/880329, 2014/1014377 VALOR DA CAUSA: R$ 2.151,58 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 574 de 3769



intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058344-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOIR DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058344-77.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALDOIR DE CAMPOS - ME CNPJ/CPF Nº 

02.523.253/0001-75 CDA's Nºs 2010/421117, 2011/558712, 2012/719307, 

2014/1047958 VALOR DA CAUSA: R$ 6.619,19 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058237-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BRAGA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058237-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARLENE BRAGA LEITE CNPJ/CPF Nº 

789.943.061-53 CDA's Nºs 409717/10, 553774/11, 72065/12, 878387/13, 

1002293/14 VALOR DA CAUSA: R$ 4.545,22 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058258-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LAZZAROTTO REBELATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058258-09.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRE LAZZAROTTO REBELATTO CNPJ/CPF 

Nº 108.926.438-03 CDA's Nºs 2010/0415343, 2011/0542907, 
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2012/0730422, 2013/0850139,2014/1029146 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.413,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057613-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057613-18.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 356244,427921,566910,746278,82606 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.879,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038461-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELMO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038461-47.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDELMO PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

825.941.711-15 CDA's Nºs 478642,558619,738396,907258,1047888 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.229,49 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 
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autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005309-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005309-08.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME CNPJ/CPF Nº 

06.195.874/0001-28 CDA's Nºs 955843 VALOR DA CAUSA: R$ 77.137,87 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011613-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011613-86.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA DIAS DE MOURA CNPJ/CPF Nº 

459.577.621-72 CDA's Nºs 622951,715770,886910 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.193,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039505-04.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039505-04.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO 

CNPJ/CPF Nº 429.714.111-68 CDA's Nºs 459686,615234,769678,858181 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.958,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053678-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053678-67.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 420790,567410,761705,826404 VALOR 

DA CAUSA: R$ 21.263,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027291-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027291-15.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: M. A. MARQUES - ME CNPJ/CPF Nº 

01.557.837/0001-07 CDA's Nºs 821244,821598 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.436,22 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015735-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015735-45.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES 

CNPJ/CPF Nº 229.573.321-91 CDA's Nºs 577628,759323,866683,997071 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.274,90 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057668-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DE LIMA-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057668-66.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDIRENE DE LIMA-ME CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

954029 VALOR DA CAUSA: R$ 2.158,10 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 
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VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038407-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038407-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUNIOR CESAR FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

008.298.909-55 CDA's Nºs 0424907, 0561126, 0766924, 0879370, 

1078488 VALOR DA CAUSA: R$ 3.301,35 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058720-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058720-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 356453,422641,567568,761642,866635 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.386,02 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011582-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER SILVEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011582-66.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALTER SILVEIRA DO CARMO CNPJ/CPF Nº 

369.161.029-34 CDA's Nºs 0615162,0718570,0829693,1037617 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.688,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045334-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOCOM TERRAPLENAGEM CONST E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045334-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEOCOM TERRAPLENAGEM CONST E COMERCIO 

LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 393001,393002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.579,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037102-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RUBENS BENZECRY COMERCIO E REPRESENTACAO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037102-96.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SAMUEL RUBENS BENZECRY COMERCIO E 

REPRESENTACAO CNPJ/CPF Nº 32.950.362/0001-30 CDA's Nºs 

2009/0362184 . 2013/0929060 . 2013/0947438 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.711,48 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051320-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICEVALDO LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051320-95.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LICEVALDO LARA CNPJ/CPF Nº 140.999.001-00 

CDA's Nºs 478865,718044,913595,1025010 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.246,81 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043824-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043824-15.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO DA SILVA BRITO CNPJ/CPF Nº 

378.750.001-49 CDA's Nºs 430114,559761,776610,879876,1017064 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.426,95 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056298-52.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCCA CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056298-52.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROCCA CABELEIREIROS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.796.966/0001-75 CDA's Nºs 366722,954106 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.035,54 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038423-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSON ANDRE DE LIMA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038423-35.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELISSON ANDRE DE LIMA E SILVA CNPJ/CPF Nº 

544.752.951-49 CDA's Nºs 0489683, 0561172, 0740084, 0853009, 

1079644 VALOR DA CAUSA: R$ 4.126,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 583 de 3769



Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052205-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052205-46.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO DOMINGOS CNPJ/CPF Nº 021.732.121-68 

CDA's Nºs 765630,851088 VALOR DA CAUSA: R$ 7.609,61 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048374-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ACESSORIOS COMERCIO E SERVICO PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048374-87.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIO ACESSORIOS COMERCIO E SERVICO PARA 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 09.232.750/0001-63 

CDA's Nºs 952954 VALOR DA CAUSA: R$ 6.041,61 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 
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citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056795-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO SATURNINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056795-32.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SILVINO SATURNINO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

027.894.421-34 CDA's Nºs 471798,613059,774669,912151,1065935 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.945,82 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056772-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. Q. HOTELARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056772-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: F. Q. HOTELARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

05.673.110/0001-38 CDA's Nºs 0528373,1086664 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.349,36 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056138-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CARLOS VICENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB - MT16278-O (ADVOGADO(A))

THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO OAB - MT589-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056138-90.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO CARLOS VICENTE CNPJ/CPF Nº 

033.892.468-00 CDA's Nºs 457769,622659,899606,715592 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.089,22 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025500-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025500-74.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA CNPJ/CPF Nº 

05.808.790/0001-50 CDA's Nºs 2010/435923, 2013/911239, 2014/9456357 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.638,72 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053657-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053657-23.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EMBARGADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ/CPF Nº 

03.533.064/0001-46 null VALOR DA CAUSA: R$ 1.630,34 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 
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EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034630-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034630-88.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBENS LIMA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

402.231.919-49 CDA's Nºs 2010/515226, 2011/545168, 2013/917159, 

2014/1029239 VALOR DA CAUSA: R$ 5.087,36 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038555-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038555-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

2010/496733, 2011/579146, 2012/743860, 2013/894927, 2014/994418 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.824,66 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 
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do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034636-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERREIRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034636-95.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NAIR FERREIRA SALES CNPJ/CPF Nº 

283.934.901-97 CDA's Nºs 2010/430400, 2012/731783, 2014/1016570 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.822,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005460-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS BOMBARDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005460-71.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIS BOMBARDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

431050/10, 559873/11, 780806/12, 891392/13 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.921,11 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 
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atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039268-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039268-67.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO OLIVEIRA CASTRO CNPJ/CPF Nº 

053.322.731-34 CDA's Nºs 2010/427329, 2011/558037, 2012/727853, 

2013/893613, 2014/1020168 VALOR DA CAUSA: R$ 8.032,06 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046836-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PAULO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046836-37.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO PAULO MACIEL CNPJ/CPF Nº 

097.462.501-91 CDA's Nºs 506610/10, 616555/11, 803022/12, 910652/13, 

1015199/14 VALOR DA CAUSA: R$ 2.730,25 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052015-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052015-49.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOLANGE APARECIDA DE ARRUDA CNPJ/CPF Nº 

615.486.421-34 CDA's Nºs 426703/10, 562222/11, 726952/12, 853349/13, 

1028194/14 VALOR DA CAUSA: R$ 2.411,93 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018306-28.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOAO MOSCHINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018306-28.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUCLIDES JOAO MOSCHINI CNPJ/CPF Nº 

007.762.460-20 CDA's Nºs 2010/0422426 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.616,88 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008284-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI LEANDRO FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008284-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDECI LEANDRO FERREIRA - ME CNPJ/CPF Nº 

07.557.232/0001-94 CDA's Nºs 820245 VALOR DA CAUSA: R$ 

113.773,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 
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a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056535-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROESE ZERWES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056535-86.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRE ROESE ZERWES CNPJ/CPF Nº 

766.947.551-04 CDA's Nºs 0275090,0422847,0556256,0735844,0838503 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.719,45 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052383-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RER EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052383-92.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 

06.900.837/0001-73 CDA's Nºs 559149 VALOR DA CAUSA: R$ 9.247,24 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 
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vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056796-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056796-17.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CRISTINA GUIMARAES INOCENCIO CNPJ/CPF Nº 

089.338.238-83 CDA's Nºs 418273/10, 556799/11, 789454/12, 823696/13, 

1052447/14 VALOR DA CAUSA: R$ 3.605,98 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042723-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042723-40.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL ROBERTO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

395.898.891-15 CDA's Nºs 470401 VALOR DA CAUSA: R$ 3.384,36 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048430-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTARCO ESTRUTURAS METALICAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048430-23.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MONTARCO ESTRUTURAS METALICAS LTDA 

CNPJ/CPF Nº 05.990.477/0001-85 CDA's Nºs 0370779,0952978 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.523,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039489-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARLO WERLANG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039489-50.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIEGO MARLO WERLANG CNPJ/CPF Nº 

050.087.679-76 CDA's Nºs 416329 VALOR DA CAUSA: R$ 4.865,78 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020076-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL LOPES DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020076-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NATANAEL LOPES DE MAGALHAES CNPJ/CPF Nº 

415.633.361-20 CDA's Nºs 642592 VALOR DA CAUSA: R$ 2.162,16 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054231-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINA GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054231-80.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OLINDINA GONCALVES DE ALCANTARA CNPJ/CPF 

Nº 104.475.631-49 CDA's Nºs 417681 VALOR DA CAUSA: R$ 1.657,75 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015932-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA COMERLATO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015932-05.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMIR DA SILVA COMERLATO - ME CNPJ/CPF Nº 

09.147.168/0001-07 CDA's Nºs 713874 VALOR DA CAUSA: R$ 490,54 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 
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respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018634-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARIA XAVIER AYABE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018634-16.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELZA MARIA XAVIER AYABE CNPJ/CPF Nº 

629.874.961-68 CDA's Nºs 0609624 VALOR DA CAUSA: R$ 3.053,69 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007934-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007934-15.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

346.071.451-49 CDA's Nºs 424197/10, 564507/11, 743340/12, 906709/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.158,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038406-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NOVAES DESIDERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038406-96.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCOS NOVAES DESIDERIO CNPJ/CPF Nº 

064.219.598-65 CDA's Nºs 424904 VALOR DA CAUSA: R$ 3.301,35 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058183-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ROSA GUSMAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058183-67.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADELINA ROSA GUSMAO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

458.807.001-00 CDA's Nºs 415998/10, 555943/11, 732139/12, 848684/13, 

1006578/14 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018852-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018852-78.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

15.096.597/0001-97 CDA's Nºs 0506684/10, 621069/11, 745672/12, 

886369/13, 958558/14 VALOR DA CAUSA: R$ 16.417,97 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036317-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES MATO GROSSO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036317-37.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TELECOMUNICACOES MATO GROSSO LTDA 

CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 377565 VALOR DA CAUSA: R$ 2.050,73 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055847-27.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055847-27.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 09/0346975, 10/0462595, 11/0622903, 12/0806614, 

13/0918356 VALOR DA CAUSA: R$ 6.545,57 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 
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na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048446-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L BERTONI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048446-74.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A L BERTONI JUNIOR CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

366687,952979 VALOR DA CAUSA: R$ 5.508,90 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044610-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044610-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA 

CNPJ/CPF Nº 03.831.740/0001-68 CDA's Nºs 09/0286655, 10/0417305, 

11/0568288, 13/0866444 VALOR DA CAUSA: R$ 53.414,02 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011827-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE TENUTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011827-14.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ORIENTE TENUTA FILHO CNPJ/CPF Nº 

002.174.411-49 CDA's Nºs 425868/10, 563320/11, 800282/12, 907619/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.976,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051772-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051772-42.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO CNPJ/CPF Nº 

545.607.051-00 CDA's Nºs 363573,933160,953419 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.121,01 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043815-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043815-53.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA CNPJ/CPF 

Nº CDA's Nºs 409650 VALOR DA CAUSA: R$ 1.824,86 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053170-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSA ALCANTARA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053170-24.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIUSA ALCANTARA FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 311590,451519,590951,765814 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.395,94 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015239-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE MAPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015239-21.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE MAPAS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

05.211.392/0001-51 CDA's Nºs 713768,713769 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.335,59 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049750-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBAG INJETORAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049750-11.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BOMBAG INJETORAS CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

258335,411528,542535,717517,835524 VALOR DA CAUSA: R$ 12.122,71 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045931-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIRI PRODUCOES COMUNICACAO & CULTURA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045931-66.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIRIRI PRODUCOES COMUNICACAO & CULTURA 

LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 08.154.911/0001-85 CDA's Nºs 256984,952514 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.469,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 
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for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049559-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049559-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO ALVES RODRIGUES - ME CNPJ/CPF Nº 

07.434.440/0001-04 CDA's Nºs 372602 VALOR DA CAUSA: R$ 6.582,96 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038522-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULINDO FERNANDES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038522-05.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULINDO FERNANDES LEITE CNPJ/CPF Nº 

344.787.601-87 CDA's Nºs 2010/443866 . 2011/579775 . 2012773114 . 

2013/907234 VALOR DA CAUSA: R$ 2.158,06 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 
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judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018831-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018831-05.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRMAOS GATTAS LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

410584 VALOR DA CAUSA: R$ 3.403,92 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058323-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058323-38.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.831.120/0001-29 CDA's Nºs 356228 VALOR DA CAUSA: R$ 7.879,20 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0022131-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LEITE DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0022131-72.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARTHUR LEITE DE BARROS CNPJ/CPF Nº 

006.377.691-04 CDA's Nºs 2010/0466890 . 2011/0612812 .2012/0724846 

.2013/0883341 VALOR DA CAUSA: R$ 2.648,10 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058220-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA GENI FRITZ HERRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058220-94.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELINA GENI FRITZ HERRERA CNPJ/CPF Nº 

688.937.601-34 CDA's Nºs 522767/10, 610182/11, 896792/13, 991058/14 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.325,21 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038393-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOACYL MORENO PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038393-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA JOACYL MORENO PESSOA CNPJ/CPF Nº 

206.981.191-34 CDA's Nºs 428378 VALOR DA CAUSA: R$ 2.452,27 
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DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050229-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL FRIOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050229-04.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NOEL FRIOSO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

337132,655893,757213,929179 VALOR DA CAUSA: R$ 5.308,66 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026259-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. CINTRA DELGADO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0026259-09.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/07/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: R. S. CINTRA DELGADO DA SILVA - ME CNPJ/CPF 

Nº 04.113.731/0001-02 CDA's Nºs 2012/0714615 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.882,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053275-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA GONCALVES TRIGUEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053275-98.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEILA APARECIDA GONCALVES TRIGUEIRO DA 

SILVA CNPJ/CPF Nº 346.637.621-15 CDA's Nºs 2009/0324908 . 

2010/0451853 . 2011/0603052 . 2012/0804165 . 2013/0898224 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.804,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010128-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010128-51.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERSON QUEIROZ DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

118.900.371-68 CDA's Nºs 560778,807331 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.649,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025508-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025508-51.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IONE FERREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

482.433.881-68 CDA's Nºs 2014/0959219 . 2014/0959053 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.018,57 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040668-19.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO ALVES DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040668-19.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUGENIO ALVES DINIZ CNPJ/CPF Nº 

021.719.101-00 CDA's Nºs 467080,783395,884998,1076368 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.507,02 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019793-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019793-91.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CIDADE VERDE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 36.931.814/0001-97 CDA's Nºs 

970549,1089063,1089064,108065,108066 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.062,17 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058186-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058186-22.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO CNPJ/CPF Nº 

002.167.041-20 CDA's Nºs 465906/10, 617308/11, 766192/12, 883447/13, 

1063548/14 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046426-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI DE CAMPOS SIQUEIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046426-76.2014.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAGALI DE CAMPOS SIQUEIRA DA CUNHA 

CNPJ/CPF Nº 155.709.831-04 CDA's Nºs 10/0475964, 11/0548288, 

12/0725961, 13/0903826, 14/1009281 VALOR DA CAUSA: R$ 2.026,88 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058723-52.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA AKERLEY FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058723-52.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO DA SILVA AKERLEY FILHO CNPJ/CPF Nº 

632.224.501-53 CDA's Nºs 524782/10, 541609/11 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.043,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046922-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046922-42.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA CNPJ/CPF Nº 

00.949.610/0024-22 CDA's Nºs 952665,952666,952667,952668 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.124,17 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 
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como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056132-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056132-83.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ORIVALDO FERREIRA BARROS CNPJ/CPF Nº 

072.297.981-91 CDA's Nºs 427767/10, 565737/11, 756630/12, 894119/13, 

1079732/14 VALOR DA CAUSA: R$ 5.975,19 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051891-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI SEROR CUIABANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051891-03.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IURI SEROR CUIABANO CNPJ/CPF Nº 

081.153.817-64 CDA's Nºs 0378882, 0953434 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.165,30 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 610 de 3769



único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004529-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLVARA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004529-39.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COLVARA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

08.426.904/0001-95 CDA's Nºs 0712307 VALOR DA CAUSA: R$ 8.047,03 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047635-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLEMAR LOUREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047635-17.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HOLEMAR LOUREIRO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0283168, 0419642, 0564182, 0807403, 0852919 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.370,83 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043728-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043728-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMP LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 424287,565554,761492,823818,1053026, VALOR DA CAUSA: R$ 

4.252,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035391-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035391-56.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 01.281.872/0001-38 CDA's Nºs 0361678, 0946424 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.595,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044777-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI FATIMA LIBIA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044777-76.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCI FATIMA LIBIA FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

340.387.951-87 CDA's Nºs 506690 VALOR DA CAUSA: R$ 2.516,54 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053725-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO REC E ESC S MOCI IND VEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053725-41.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GREMIO REC E ESC S MOCI IND VEM CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 0347423, 0471097, 0623283, 0715985, 085966 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.127,40 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035397-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTAS EXOTICAS PAISAGISMO E INTERIORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035397-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PLANTAS EXOTICAS PAISAGISMO E INTERIORES 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 01.907.534/0001-69 CDA's Nºs 255588,361841 
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VALOR DA CAUSA: R$ 3.280,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000582-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KERNEL BRASIL - SISTEMAS E SOLUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000582-74.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KERNEL BRASIL - SISTEMAS E SOLUCOES LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 03.875.304/0001-90 CDA's Nºs 0711366 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.288,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018011-54.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABI TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018011-54.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KAIABI TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

10.601.967/0001-82 CDA's Nºs 0714043 VALOR DA CAUSA: R$ 2.705,13 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 
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físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046378-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILES FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046378-54.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODILES FREITAS DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

068.540.011-53 CDA's Nºs 0358336,0615756 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.358,30 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013963-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CHEIDA MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013963-47.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS CHEIDA MELLO CNPJ/CPF Nº 

570.443.841-53 CDA's Nºs 0568798,0893706 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.751,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047662-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER VICENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047662-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALTER VICENTINI CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

0263414,0407658, 0546766, 0756886, 0889915 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.094,32 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011558-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011558-77.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO CNPJ/CPF Nº 

325.506.189-04 CDA's Nºs 0352317 VALOR DA CAUSA: R$ 1.838,72 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015882-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO COSTA BRASQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015882-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRUNO COSTA BRASQUI CNPJ/CPF Nº 

039.472.491-79 CDA's Nºs 2011/0578336 . 2012/0786073 . 2013/0907243 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.154,90 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008749-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE P M EPAMINONDAS (EXECUTADO)

DENISE NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008749-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO DE P M EPAMINONDAS, DENISE NUNES 

DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 554070, 1013531, 906015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.881,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056218-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON SANTOS E RAUL J SIMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056218-88.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVERSON SANTOS E RAUL J SIMAS CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 275852 VALOR DA CAUSA: R$ 5.226,23 DESPACHO 11010 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010195-41.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS OAB - MT2180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010195-41.2000.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/06/2000 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

011.296.276-91 CDA's Nºs 032594 VALOR DA CAUSA: R$ 9.342,81 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014377-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINA JACOB AVELAR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014377-79.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURINA JACOB AVELAR - ME CNPJ/CPF Nº 

04.201.774/0001-31 CDA's Nºs 2014/0958111, 2014/0958112 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.963,80 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 
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CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044820-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044820-13.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IZABEL MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS CNPJ/CPF Nº 

004.797.281-51 CDA's Nºs 406965/10, 547756/11, 725852/12, 877151/13, 

1029079/14 VALOR DA CAUSA: R$ 2.710,14 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029374-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NIVEA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029374-67.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAURA NIVEA ROSA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

693.339.471-91 CDA's Nºs 2010/441746, 2014/956111 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.741,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 
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atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029348-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMYR A ALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029348-69.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMYR A ALVES - ME CNPJ/CPF Nº 

36.929.743/0001-98 CDA's Nºs 953428/13 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.649,16 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058127-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058127-68.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HERNANDES MONTEIRO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

344609 VALOR DA CAUSA: R$ 7.163,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038492-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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IVAN NILTON ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038492-67.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVAN NILTON ALVES CNPJ/CPF Nº 273.466.331-72 

CDA's Nºs 2010/408992, 2011/555430, 2012/727222, 2013/876916, 

2014/987341 VALOR DA CAUSA: R$ 3.325,67 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038054-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARCANJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038054-41.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ARCANJO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

275.077.691-00 CDA's Nºs 0426965, 0566285, 0794142, 0920126, 

1023446 VALOR DA CAUSA: R$ 3.054,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058349-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON REGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058349-02.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AILTON REGO DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

044.609.797-72 CDA's Nºs 415500/10, 547354/11, 737604/12, 916908/13, 

1033637/14 VALOR DA CAUSA: R$ 7.683,52 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 
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DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035299-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035299-44.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

0432328, 0577483, 0757763, 0852613, 1058814 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.293,90 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033371-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO SARTORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033371-58.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELSO ANTONIO SARTORI CNPJ/CPF Nº 

536.635.359-91 CDA's Nºs 0410395, 0551636, 0733089, 0824718, 

1048639 VALOR DA CAUSA: R$ 6.952,38 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 
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Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053266-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZY MARA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053266-05.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUZY MARA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

469.201.101-72 CDA's Nºs 412759,549449,745391 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.010,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056150-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C R SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056150-07.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: C R SUPERMERCADOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

10.628.784/0001-50 CDA's Nºs 2009/0538725 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.216,34 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058727-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY GONCALVES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058727-89.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NEY GONCALVES PINHEIRO CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 276408/09, 429972/10, 557325/11, 727583/12, 918170/13 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.374,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054786-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054786-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NILDO DA FONSECA CNPJ/CPF Nº 160.305.161-91 

CDA's Nºs 0408036, 0553550, 0728383 0891253, 0997604 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.629,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051314-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051314-88.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERSON MENDONCA CNPJ/CPF Nº 704.831.408-72 

CDA's Nºs 0463085,0607874,0804041,0835586,1079177 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.289,39 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051162-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051162-74.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAURA RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0271203, 0415833, 0553178, 0737436, 0919317 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.979,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034272-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YUITI IANAE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034272-26.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: YUITI IANAE CNPJ/CPF Nº 034.892.118-71 CDA's 

Nºs 0410687, 0542446, 0716953, 0916452, 1033863 VALOR DA CAUSA: 
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R$ 5.528,73 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052748-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDUARDO DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052748-49.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO EDUARDO DE RESENDE CNPJ/CPF Nº 

126.677.571-49 CDA's Nºs 0258924,0416802,0732632 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.013,63 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028212-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028212-37.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA CNPJ/CPF Nº 11.132.303/0001-84 CDA's Nºs 959565, VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.141,65 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 626 de 3769



com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038452-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LOURO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038452-85.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARTHUR LOURO GUIMARAES CNPJ/CPF Nº 

03.896.405/0001-48 CDA's Nºs 477881 VALOR DA CAUSA: R$ 1.742,57 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000705-04.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GALDINO DE MELO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000705-04.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RAIMUNDO GALDINO DE MELO - ME CNPJ/CPF Nº 

02.112.724/0001-52 CDA's Nºs 401846 VALOR DA CAUSA: R$ 4.823,82 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 
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despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008770-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008770-51.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS CNPJ/CPF 

Nº 299.937.681-20 CDA's Nºs 564162 VALOR DA CAUSA: R$ 64.302,21 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020469-78.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERGINALDO LISBOA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020469-78.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KERGINALDO LISBOA MELO CNPJ/CPF Nº 

840.060.808-91 CDA's Nºs 392329 VALOR DA CAUSA: R$ 8.019,14 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037009-70.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHANTE GAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037009-70.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/10/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRILHANTE GAS LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

00.065.625/0001-31 CDA's Nºs 2012/0809476 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.304,13 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014568-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALLET CAROLINE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014568-32.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BALLET CAROLINE PROMOCOES E PUBLICIDADE 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 00.175.646/0001-00 CDA's Nºs 93747 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.495,15 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057642-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENS CUIABANO SCAFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057642-68.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVENS CUIABANO SCAFF CNPJ/CPF Nº 

309.996.937-00 CDA's Nºs 353242,427454,559636,880283 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.385,27 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043771-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043771-34.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADILSON SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

405.805.471-91 CDA's Nºs 447787 VALOR DA CAUSA: R$ 1.658,41 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015796-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FIGUEIREDO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015796-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON FIGUEIREDO CORREA DA SILVA CNPJ/CPF 

Nº 588.162.328-20 CDA's Nºs 634382 VALOR DA CAUSA: R$ 3.337,10 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 
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indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057989-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057989-04.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES CARVALHO CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 362353 VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043749-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANIR ODILON BERTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043749-73.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIVANIR ODILON BERTA CNPJ/CPF Nº 

334.111.319-34 CDA's Nºs 418643 VALOR DA CAUSA: R$ 2.347,58 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 
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produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055478-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO OAB - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055478-33.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 

Nº 03.831.971/0001-71 CDA's Nºs 303371 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.735,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055513-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055513-90.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DALMO DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

284966 VALOR DA CAUSA: R$ 3.022,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017019-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MIRANDA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017019-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALTER MIRANDA FONSECA CNPJ/CPF Nº 

007.675.141-49 CDA's Nºs 0631221,0718174,0913091,1034082 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.369,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006502-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006502-58.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NAIR RAMOS PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

535.597.381-72 CDA's Nºs 419877 VALOR DA CAUSA: R$ 1.744,30 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015944-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCULINA MENDES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015944-48.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCULINA MENDES CNPJ/CPF Nº 017.649.781-10 

CDA's Nºs 409693,553745,725287,918498 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.305,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033900-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033900-82.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/09/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS CNPJ/CPF Nº 03.525.646/0001-80 CDA's Nºs 0 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.889,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046823-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046823-38.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SAYONARA GORETTI BIOLCHI CNPJ/CPF Nº 

420.781.640-20 CDA's Nºs 519706,630993,719730 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.393,08 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 
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Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008421-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008421-82.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: V. L. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 

N º  0 5 . 0 2 2 . 8 1 3 / 0 0 0 1 - 0 4  C D A ' s  N º s 

0402761,0402762,0402763,0402764,0402765,0402766,0402767 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.923,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042093-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMERSON DE ARAUJO KESTRING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042093-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAMERSON DE ARAUJO KESTRING CNPJ/CPF Nº 

021.758.981-21 CDA's Nºs 0424002,0561057,0806541,0907660,1078219 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.524,40 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 
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declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056061-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIL FRANCISCA PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056061-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOVANIL FRANCISCA PINHEIRO DOS SANTOS 

C N P J / C P F  N º  3 2 8 . 0 1 8 . 5 8 1 - 5 3  C D A ' s  N º s 

0409654,0729740,0864663,0997583 VALOR DA CAUSA: R$ 3.254,19 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020246-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VS COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020246-57.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/05/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VS COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

02.641.528/0001-75 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 5.611,26 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052734-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS - CORPO E MOVIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052734-65.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS - CORPO E 

MOVIMENTO LTDA CNPJ/CPF Nº 05.896.822/0001-16 CDA's Nºs 

0383834,0383835,0383836,0383837,0383838,0383839,0383840 VALOR 

DA CAUSA: R$ 15.853,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030309-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030309-10.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

503.380.801-04 CDA's Nºs 0443166, 0956214 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.741,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032732-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES VIRGINIO DOS SANTOS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032732-40.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: INES VIRGINIO DOS SANTOS DIAS CNPJ/CPF Nº 

789.363.901-63 CDA's Nºs 2010/431627, 2011/597600, 2012/764677, 

2013/857973, 2014/986494 VALOR DA CAUSA: R$ 1.898,46 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009880-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009880-85.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURELIO PASSARI ULTRAMARI CNPJ/CPF Nº 

080.599.269-34 CDA's Nºs 548985,736018,822423,1011023 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.957,88 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032055-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SUDARIA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032055-10.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCILENE SUDARIA DOS REIS CNPJ/CPF Nº 

046.833.656-77 CDA's Nºs 417642,55887,738226,1046039 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.560,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 
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sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059300-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FRANCISCO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059300-30.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MOACIR FRANCISCO DA CRUZ CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 344643,458751,620805,763266 VALOR DA CAUSA: R$ 20.705,80 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054590-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054590-64.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 07.294.307/0001-91 CDA's Nºs 373507,388490,388491 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.700,43 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011949-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GUIDO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011949-90.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVAN GUIDO GONCALVES CNPJ/CPF Nº 

314.476.351-91 CDA's Nºs 649651,800004,901330,1088345 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.169,80 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013384-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALINO RODRIGUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013384-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CALINO RODRIGUES DE ARRUDA CNPJ/CPF Nº 

034.834.011-72 CDA's Nºs 0553905,0720268,0837145 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.783,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014787-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 
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EPP OAB - 11.192.559/0001-87 (REPRESENTANTE)

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPINO BONILHA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014787-06.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGRIPINO BONILHA FILHO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

20110558910,20120743163 VALOR DA CAUSA: R$ 2.418,74 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043019-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043019-62.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 10/0461524, 11/627265, 

12/756305, 13/846230, 14/1061638 VALOR DA CAUSA: R$ 2.712,68 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038065-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038065-70.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO CNPJ/CPF Nº 

048.408.681-23 CDA's Nºs 0432380,0577545,759249,0907005 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.561,06 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 
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e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052672-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO BOCCARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052672-25.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AUGUSTO BOCCARA CNPJ/CPF Nº 332.415.208-97 

CDA's Nºs 336068 VALOR DA CAUSA: R$ 9.066,24 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048098-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE ASSUNPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048098-56.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE ASSUNPCAO CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 275084 VALOR DA CAUSA: R$ 20.374,27 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 
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no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042085-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA LUCIANA CARDOSO MAIOLIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042085-07.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARTHA LUCIANA CARDOSO MAIOLIO CNPJ/CPF 

N º  6 3 1 . 0 2 8 . 9 7 1 - 3 4  C D A ' s  N º s 

0460186,0623803,0716262,0858377,1042515 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.739,51 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046661-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON FLEX COLCHOES ESPUMA E MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046661-77.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMAZON FLEX COLCHOES ESPUMA E MOVEIS 

LTDA CNPJ/CPF Nº 03.824.986/0001-02 CDA's Nºs 331837 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.453,26 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046946-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046946-70.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 299509 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.172,79 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011802-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011802-98.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

450773 VALOR DA CAUSA: R$ 3.307,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056170-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K E C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056170-95.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: K E C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

C N P J / C P F  N º  0 3 . 3 0 7 . 0 8 4 / 0 0 0 1 - 0 7  C D A ' s  N º s 

0467146,0617475,0750235,0884766,1024184 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.144,95 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046148-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046148-12.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMP LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 344636 VALOR DA CAUSA: R$ 9.575,71 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012218-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR RIBEIRO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012218-66.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGENOR RIBEIRO DE LIMA CNPJ/CPF Nº 

129.280.976-00 CDA's Nºs 491583 VALOR DA CAUSA: R$ 1.691,97 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045320-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045320-16.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 299320 VALOR DA CAUSA: 

R$ 56.848,44 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012212-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR ARAUJO SATELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012212-59.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADIMAR ARAUJO SATELIS CNPJ/CPF Nº 

266.187.101-20 CDA's Nºs 456983 VALOR DA CAUSA: R$ 6.450,29 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 
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sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041163-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041163-63.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES CNPJ/CPF Nº 

045.705.868-48 CDA's Nºs 10/480409, 11/636808, 12/722000, 13/899586, 

14/1044726 VALOR DA CAUSA: R$ 3.362,54 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048356-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGEL COM. IND. EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048356-66.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VAGEL COM. IND. EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF 

Nº CDA's Nºs 09/337527, 10/468275, 11/614479, 12/744892, 13/885130 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.941,88 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052690-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052690-46.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TANIA MARA LOPES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

08.073.971/0001-73 CDA's Nºs 2009/376978, 2013/953609 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.632,83 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058370-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058370-75.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO CNPJ/CPF Nº 

039.299.491-72 CDA's Nºs 0429294,0561448,0753712,0879297,1028134 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.598,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049623-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONY PALMA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049623-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONY PALMA DE CARVALHO CNPJ/CPF Nº 

001.938.281-20 CDA's Nºs 09/264507, 10/524067, 11/547455, 12/796218, 

13/917070 VALOR DA CAUSA: R$ 18.341,94 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040316-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTOLINA GUIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040316-61.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BARTOLINA GUIA DE ARRUDA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 2010/470829, 2011/617697, 2012/75515, 2013/836899, 2014/1014930 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.486,82 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051321-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STENIO MOREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051321-80.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: STENIO MOREIRA DE CARVALHO CNPJ/CPF Nº 

003.385.597-87 CDA's Nºs 0421567,0566078,0785577,0866299,1049721 
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VALOR DA CAUSA: R$ 3.561,18 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058195-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058195-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

103.152.171-20 CDA's Nºs 426565,560403,8012611016725 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.451,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047881-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO WIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047881-13.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIVINO WIRES DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

1 2 5 . 6 1 7 . 1 1 1 - 5 3  C D A ' s  N º s 

0344615,0391237,0505428,0620762,0742947,0886020 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.898,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032078-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032078-53.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA CNPJ/CPF Nº 14.911.473/0001-55 CDA's Nºs 0428195,0558109 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.792,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001514-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001514-91.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA CNPJ/CPF Nº 

01.101.495/0001-08 CDA's Nºs 955489 VALOR DA CAUSA: R$ 8.491,31 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014343-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014343-07.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODONTO MEDICA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

05.116.153/0001-12 CDA's Nºs 957930 VALOR DA CAUSA: R$ 6.620,92 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017942-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL GERMANO DE ALMEIDA GODOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017942-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAMIL GERMANO DE ALMEIDA GODOES CNPJ/CPF 

Nº 139.897.741-15 CDA's Nºs 576644,720513,906672,997060 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.937,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009048-52.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CARVALHO LEITE PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009048-52.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LARISSA CARVALHO LEITE PINTO CNPJ/CPF Nº 

012.234.781-14 CDA's Nºs 0555984,0735739,0904527,1009178 VALOR 

DA CAUSA: R$ 33.605,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021470-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA CORREA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021470-59.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO DA SILVA CORREA FILHO CNPJ/CPF Nº 

081.080.211-20 CDA's Nºs 566382,758774,880660,1082097 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.756,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006403-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.J. SOARES-COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006403-88.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: N.J. SOARES-COMERCIO - ME CNPJ/CPF Nº 

06.976.996/0001-51 CDA's Nºs 20100527670, 20100527758, 

20140955984 VALOR DA CAUSA: R$ 1.540,07 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045365-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045365-20.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INEASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS AMAZONIA 

S A  C N P J / C P F  N º  3 3 . 7 1 9 . 0 7 1 / 0 0 0 1 - 0 6  C D A ' s  N º s 

0322368,0448965,061238,0754970,0898743 VALOR DA CAUSA: R$ 

102.696,49 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044536-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044536-39.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPERMERCADO DUARTE LTDA CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 358767, 457748, 622624, 715576, 861922 VALOR DA CAUSA: 

R$ 52.910,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033335-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUAD FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033335-50.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FUAD FEGURI CNPJ/CPF Nº 030.263.618-87 CDA's 

Nºs 0945772 VALOR DA CAUSA: R$ 7.358,26 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041190-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAGIORATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041190-46.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO SAGIORATTO CNPJ/CPF Nº 

447.005.809-25 CDA's Nºs 416710 VALOR DA CAUSA: R$ 2.616,37 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 
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público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0043531-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0043531-79.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA - EPP 

C N P J / C P F  N º  0 9 . 5 7 3 . 2 0 6 / 0 0 0 1 - 8 5  C D A ' s  N º s 

0809671,0938259,0952248,809671 VALOR DA CAUSA: R$ 51.480,35 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015228-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAT REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015228-89.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RONDOMAT REPRESENTACOES LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 01.897.453/0001-25 CDA's Nºs 713700 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.998,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019801-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019801-68.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDOMIRO ALVES DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

160.532.579-15 CDA's Nºs 0558472,0738290,0919300 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.241,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006013-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006013-84.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS CNPJ/CPF Nº 

318.394.601-72 CDA's Nºs 374765 VALOR DA CAUSA: R$ 2.731,06 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057440-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057440-91.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ROBERTO LEITE DE ARAUJO CNPJ/CPF Nº 

879.419.298-72 CDA's Nºs 272553 VALOR DA CAUSA: R$ 2.243,91 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 
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PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020232-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRUMAND & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020232-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/05/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DRUMAND & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

10.595.641/0001-90 CDA's Nºs 821087 VALOR DA CAUSA: R$ 1.840,40 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018437-66.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIO MOURA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018437-66.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALTENIO MOURA DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF Nº 

04.324.736/0001-76 CDA's Nºs 0714100 VALOR DA CAUSA: R$ 3.489,00 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 
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a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057033-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057033-85.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: D. N. DE SOUZA - ME CNPJ/CPF Nº 

07.051.660/0001-40 CDA's Nºs 374765 VALOR DA CAUSA: R$ 2.264,91 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005372-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005372-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 949655 VALOR DA CAUSA: R$ 2.588,60 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 
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270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041151-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041151-49.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODILZA FREITAS DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

001.921.201-15 CDA's Nºs 424000 VALOR DA CAUSA: R$ 3.976,38 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042602-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO VIEIRA FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042602-12.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXSANDRO VIEIRA FURTADO CNPJ/CPF Nº 

570.034.401-72 CDA's Nºs 418131 VALOR DA CAUSA: R$ 2.678,02 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012205-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MMLP PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012205-04.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MMLP PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 07.009.253/0001-75 CDA's Nºs 820300 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.370,61 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020120-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020120-36.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRUNO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

016.896.591-73 CDA's Nºs 542442 VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,16 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051987-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETUSA DE CARVALHO ASFURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051987-81.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LETUSA DE CARVALHO ASFURI CNPJ/CPF Nº 

862.735.311-53 CDA's Nºs 10/471878, 11/614821, 12/755371, 13/878012, 

14/1041877 VALOR DA CAUSA: R$ 3.004,55 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058408-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058408-24.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ VIEIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

474.309.589-15 CDA's Nºs 20090379183, 20120811966, 20130935626, 

20130954119, 20130954120 VALOR DA CAUSA: R$ 4.640,28 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044691-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044691-08.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

37.504.396/0001-14 CDA's Nºs 1053591 VALOR DA CAUSA: R$ 1.754,27 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051988-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILINA NEPONUCEMA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051988-66.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCILINA NEPONUCEMA PEREIRA CNPJ/CPF Nº 

622.102.031-04 CDA's Nºs 420149 VALOR DA CAUSA: R$ 2.148,66 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 
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sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004015-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004015-81.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF Nº 76.080.738/0001-78 CDA's 

Nºs 201412913 VALOR DA CAUSA: R$ 34.645,53 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045587-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045587-85.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES 

CNPJ/CPF Nº 03.788.122/0001-82 CDA's Nºs 09/281025, 10/422254, 

13/839464 VALOR DA CAUSA: R$ 12.774,65 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 
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declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0031934-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BALBINOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0031934-16.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BALBINOT CNPJ/CPF Nº 526.536.689-04 

CDA's Nºs 945295/13 VALOR DA CAUSA: R$ 9.643,50 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057647-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057647-90.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDISNEI DA CUNHA AMORIM CNPJ/CPF Nº 

314.590.561-91 CDA's Nºs 09/272050, 10/410538, 11/553874, 12/785000, 

13/823272 VALOR DA CAUSA: R$ 4.424,73 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042676-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042676-66.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDMUNDO BORGES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

123.162.531-72 CDA's Nºs 2010/425509, 2011/557164, 2012/723581, 

2013/865282, 2014/997848 VALOR DA CAUSA: R$ 2.500,92 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020055-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BLOEMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020055-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE BLOEMER CNPJ/CPF Nº 289.156.669-68 

CDA's Nºs 2011/610330, 2012/786946, 2013/830216, 2014/1041482 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.539,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010260-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010260-50.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E 
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REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 01.813.631/0001-92 CDA's Nºs 

2009/0364009 VALOR DA CAUSA: R$ 5.350,97 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007862-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007862-28.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

2010/451000, 2011/578704, 2012/801014, 2013/881075 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.614,20 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028228-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028228-88.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FLODOALDO ALBANO BEZERRA CNPJ/CPF Nº 

326.074.401-06 CDA's Nºs 40275/10, 560032/11, 796692/12, 838749/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.368,23 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 
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Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020693-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL VIEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020693-74.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ISABEL VIEIRA DE PAULA CNPJ/CPF Nº 

420.503.081-91 CDA's Nºs 2011/638963, 2012/795873, 2013/887448, 

2014/1027227 VALOR DA CAUSA: R$ 3.427,38 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009949-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO ANFILOFIO LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009949-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DONATO ANFILOFIO LEITE CNPJ/CPF Nº 

029.417.751-53 CDA's Nºs 551237, 716562, 905481, VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.772,33 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034649-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIRSO ARAUJO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034649-94.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADMIRSO ARAUJO COUTINHO CNPJ/CPF Nº 

086.170.401-06 CDA's Nºs 2010/0414923, 11/549692, 12/731622, 

13/849963 VALOR DA CAUSA: R$ 3.360,89 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056775-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELZINHO JARDIM DAS FLORES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056775-75.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HOTELZINHO JARDIM DAS FLORES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 03.165.582/0001-54 CDA's Nºs 2009/0377722, 

2013/0953750 VALOR DA CAUSA: R$ 2.314,06 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008792-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008792-12.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDISON MARTINS GOMES CNPJ/CPF Nº 

148.840.891-20 CDA's Nºs 2010/549069, 2011/736069, 2013/986978 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.375,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044061-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044061-83.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME CNPJ/CPF 

Nº 02.801.704/0001-99 CDA's Nºs 2013/952338, 2013/952339 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.112,51 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024894-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J R VALERIANO NUNES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024894-46.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J R VALERIANO NUNES - ME CNPJ/CPF Nº 

37.504.164/0001-66 CDA's Nºs 959071 VALOR DA CAUSA: R$ 2.420,18 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 
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sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013054-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DONIZETI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013054-39.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO DONIZETI NUNES CNPJ/CPF Nº 

184.594.129-20 CDA's Nºs 422581/10, 566725/11, 804509/12, 853715/13 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.538,19 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044605-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044605-71.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2009/0287265 . 

2009/0392322 . 2010/0426209 . 2011/0568865 . 20120756591 . 

2013/0823713 VALOR DA CAUSA: R$ 11.438,30 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 
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e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020663-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020663-39.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ/CPF Nº 03.927.381/0001-47 CDA's Nºs 564907/10, 746370/11, 

853484/12, 1053191/13 VALOR DA CAUSA: R$ 4.553,61 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019489-34.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO ROIZ PALMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019489-34.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/06/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VASCO ROIZ PALMA FILHO CNPJ/CPF Nº 

001.922.791-49 CDA's Nºs 2010/411889, 09/265431, 08/119512, VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.394,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010372-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010372-48.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 09.285.020/0001-20 CDA's Nºs 820571 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.301,91 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021692-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021692-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 1076210 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.283,16 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042726-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUFROSINA DA SILVA MODESTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042726-92.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUFROSINA DA SILVA MODESTO CNPJ/CPF Nº 

353.748.371-68 CDA's Nºs 458273 VALOR DA CAUSA: R$ 2.822,21 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008566-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008566-07.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO CNPJ/CPF 

Nº 395.876.571-87 CDA's Nºs 610333 VALOR DA CAUSA: R$ 6.242,36 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056072-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056072-13.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF Nº 

453.004.701-63 CDA's Nºs 418339 VALOR DA CAUSA: R$ 1.879,79 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 
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PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019323-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOPBRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019323-65.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/06/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TOPBRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP 

CNPJ/CPF Nº 04.005.822/0001-16 CDA's Nºs 714191 VALOR DA CAUSA: 

R$ 29.041,44 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014698-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMITT REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014698-85.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARMITT REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - 

ME CNPJ/CPF Nº 07.839.309/0001-19 CDA's Nºs 0713220 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.670,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 
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eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019755-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0019755-79.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO CNPJ/CPF 

Nº 002.161.941-72 CDA's Nºs 657817 VALOR DA CAUSA: R$ 3.192,85 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015183-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBER BORGES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015183-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELBER BORGES DE MOURA CNPJ/CPF Nº 

559.151.241-00 CDA's Nºs 0564420,0743316,0826163,102553 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.319,15 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 
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270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018031-45.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIANO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018031-45.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VITORIANO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 01.165.547/0001-00 CDA's Nºs 714067 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.551,30 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029380-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA COSTA LEMOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029380-74.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PATRICIA COSTA LEMOS DE ANDRADE CNPJ/CPF 

Nº 708.404.901-00 CDA's Nºs 470113 VALOR DA CAUSA: R$ 3.092,64 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047239-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GUEDES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047239-06.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA GUEDES DE SOUSA CNPJ/CPF Nº 

265.934.082-04 CDA's Nºs 496522 VALOR DA CAUSA: R$ 4.989,36 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049770-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEDIR SAMPAIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0049770-02.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AEDIR SAMPAIO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

079.175.891-53 CDA's Nºs 355355 VALOR DA CAUSA: R$ 5.959,86 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044785-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE AGUILAR SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044785-53.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIANO DE AGUILAR SILVA CNPJ/CPF Nº 

700.944.541-91 CDA's Nºs 483687, 568813, 794263, 892800, 1019185 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.998,69 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 
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PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044717-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044717-06.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO CNPJ/CPF 

Nº 007.318.111-00 CDA's Nºs 524003 VALOR DA CAUSA: R$ 3.288,75 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058163-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058163-76.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDSON ARANTES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

01.712.202/0001-29 CDA's Nºs 472299 VALOR DA CAUSA: R$ 7.625,67 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044606-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TENIS CLUB CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044606-56.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TENIS CLUB CUIABA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

258974 VALOR DA CAUSA: R$ 59.795,21 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039513-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA CASSIA TEIXEIRA VIRGOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039513-78.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCELLA CASSIA TEIXEIRA VIRGOLINO 

CNPJ/CPF Nº 010.504.681-71 CDA's Nºs 447857 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.044,54 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 
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sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045367-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045367-87.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA 

CNPJ/CPF Nº 03.468.907/0001-78 CDA's Nºs 343309 VALOR DA CAUSA: 

R$ 89.143,09 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046112-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046112-33.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DANUBIA CORREA DE MORAES CNPJ/CPF Nº 

995.593.901-04 CDA's Nºs 495198 VALOR DA CAUSA: R$ 2.699,83 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058037-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARY MACHADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058037-60.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JANE MARY MACHADO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

307.515.199-87 CDA's Nºs 362854 VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046402-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAO OLIMPIO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046402-48.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULIAO OLIMPIO DE CAMARGO CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 407275 VALOR DA CAUSA: R$ 1.993,38 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056075-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CARNEIRO MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056075-65.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO CARNEIRO MENDONCA CNPJ/CPF Nº 

022.371.211-68 CDA's Nºs 467771 VALOR DA CAUSA: R$ 4.066,42 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046355-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MAKOTO YANAGAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046355-11.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SANDRO MAKOTO YANAGAI CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 0266439, 0549110, 0863392 VALOR DA CAUSA: R$ 9.791,30 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058145-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FONSECA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058145-89.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIANO FONSECA DE MIRANDA CNPJ/CPF Nº 

809.447.791-15 CDA's Nºs 367414 VALOR DA CAUSA: R$ 2.792,31 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 
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da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039496-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039496-42.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS CNPJ/CPF Nº 

175.579.251-49 CDA's Nºs 445059 VALOR DA CAUSA: R$ 1.802,22 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013025-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013025-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 14.983.621/0001-47 CDA's Nºs 0432723, 

0587699, 0764333, 0922256 VALOR DA CAUSA: R$ 4.339,07 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 
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produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038427-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BRASILIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038427-72.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

03.530.516/0001-36 CDA's Nºs 0418856, 0566623, 0761503, 0880318, 

1053203 VALOR DA CAUSA: R$ 5.783,69 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038456-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BATISTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038456-25.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELVES BATISTA FARIA CNPJ/CPF Nº 

346.383.421-91 CDA's Nºs 479794 VALOR DA CAUSA: R$ 6.080,20 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005836-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005836-57.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

37.504.396/0001-14 CDA's Nºs 418725 VALOR DA CAUSA: R$ 11.982,99 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006394-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006394-29.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF Nº 03.470.515/0001-43 CDA's Nºs 

0450768, 0573968, 0781235, 0896120 VALOR DA CAUSA: R$ 6.414,72 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032094-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADALBERTO JORGE FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032094-07.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALBERTO JORGE FELIX CNPJ/CPF Nº 

075.288.331-34 CDA's Nºs 470344 VALOR DA CAUSA: R$ 8.455,60 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005593-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005593-16.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALTER GONCALVES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

227.106.121-00 CDA's Nºs 0421300, 0561852, 0736619, 0918786 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.359,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051989-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051989-51.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO DIAS DE MOURA CNPJ/CPF Nº 

022.354.711-53 CDA's Nºs 404943 VALOR DA CAUSA: R$ 1.807,44 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 
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pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000701-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI AFFI CANDIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000701-64.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELI AFFI CANDIA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

20100425661, 20110559564, 20120768032, 20130824015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.673,12 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020276-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO COSTA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020276-63.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/06/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO DE ENSINO COSTA E SILVA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.330.851/0001-90 CDA's Nºs 849, VALOR DA CAUSA: R$ 

80.874,02 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 
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unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002097-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARAL SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002097-18.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE AMARAL SOBRINHO CNPJ/CPF Nº 

021.846.801-68 CDA's Nºs 19049 VALOR DA CAUSA: R$ 1.251,45 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021498-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA ASTROGILDA VIEGAS BORGES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021498-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEORGINA ASTROGILDA VIEGAS BORGES 

FIGUEIREDO CNPJ/CPF Nº 567.865.221-49 CDA's Nºs 20110563124, 

20120803673, 20130826321, 20141082220 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.512,24 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 
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270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021400-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO BATISTA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021400-42.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VITORIO BATISTA PINTO CNPJ/CPF Nº 

109.785.851-00 CDA's Nºs 20110575527, 20120754173, 20130841901, 

20141001739 VALOR DA CAUSA: R$ 1.948,26 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015834-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HERMINIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015834-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO HERMINIO DO NASCIMENTO CNPJ/CPF Nº 

027.466.621-91 CDA's Nºs 20110578151, 20120781443, 20130866329, 

20141001168 VALOR DA CAUSA: R$ 3.862,36 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0053750-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0053750-54.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSIVAL JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

502.916.969-53 CDA's Nºs 20090273132, 20100411388, 20130891858 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.236,37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014185-54.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MONTEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014185-54.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANGELO MONTEIRO - ME CNPJ/CPF Nº 

03.583.824/0001-20 CDA's Nºs 2008/0256128 VALOR DA CAUSA: R$ 

158.089,99 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011815-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011815-97.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO FERREIRA FILHO CNPJ/CPF Nº 

171.642.301-53 CDA's Nºs 20100444218, 20110590290, 20120781859, 

20130841643 VALOR DA CAUSA: R$ 3.900,18 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 
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DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0031422-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ESTRELA AZUL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0031422-33.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TAXI LOTACAO ESTRELA AZUL LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 05.683.292/0001-28 CDA's Nºs 0945067 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.218,25 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016391-41.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAVA SEGURANCA ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016391-41.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/05/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TRAVA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF 

Nº 02.177.511/0001-09 CDA's Nºs 0541449 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.856,46 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
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proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011627-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011627-12.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ROBERTO GOMES CNPJ/CPF Nº 

329.522.799-34 CDA's Nºs 352327 VALOR DA CAUSA: R$ 2.082,56 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0034273-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0034273-11.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SALVADOR FURTADO DE MENDONCA CNPJ/CPF 

Nº 061.702.001-97 CDA's Nºs 429325 VALOR DA CAUSA: R$ 6.169,41 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 693 de 3769



por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004508-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIANA OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004508-63.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA DIANA OLIVEIRA BUENO CNPJ/CPF Nº 

5 5 9 . 5 3 6 . 3 8 1 - 9 1  C D A ' s  N º s 

712221,712222,712223,712224,712225,712226,712227,712228,712229,7

12230,712231,712232,712233,712234 VALOR DA CAUSA: R$ 1.742,42 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015242-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015242-73.2012.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/05/2012 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO CNPJ/CPF Nº 

08.954.837/0001-81 CDA's Nºs 2012/0713436, 2012/0713437 VALOR DA 

CAUSA: R$ 43.926,16 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006499-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE BARBOSA REZENDE (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006499-06.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSANE BARBOSA REZENDE CNPJ/CPF Nº 

718.629.511-87 CDA's Nºs 20100409766, 20110554468, 20120730096, 

20130837496 VALOR DA CAUSA: R$ 5.714,04 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042607-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042607-34.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA EVILASA XIMENES MELO CNPJ/CPF Nº 

942.755.137-20 CDA's Nºs 0442381,0790370,0867603,0997011 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.550,80 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018875-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES RODER DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018875-24.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: THALES RODER DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

769.082.831-00 CDA's Nºs 2010484520, 2011657057, 2012779890 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.298,66 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 
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PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058013-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0058013-32.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIA MARIA FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

304.755.381-53 CDA's Nºs 2009/0363036, 2013/0929310, 2013/0954415 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.775,85 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015556-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015556-48.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP CNPJ/CPF 

Nº 26.594.093/0001-13 CDA's Nºs 20100486688, 20110642951, 

20120791807 VALOR DA CAUSA: R$ 2.104,08 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 
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publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016056-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO REZENDE LEAL (EXECUTADO)

CONSTRUTORA LEAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016056-22.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/05/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA LEAL LTDA - ME, CARLOS 

ANTONIO REZENDE LEAL CNPJ/CPF Nº 02.262.676/0001-89 CDA's Nºs 

0541445 VALOR DA CAUSA: R$ 25.514,24 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002907-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DANELICHEN DE SOUZA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002907-90.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDNA DANELICHEN DE SOUZA PINTO CNPJ/CPF Nº 

37.514.262/0001-84 CDA's Nºs 228538 VALOR DA CAUSA: R$ 952,55 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015788-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO SANT ANA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015788-26.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDIO SANT ANA DE AMORIM CNPJ/CPF Nº 

001.925.461-04 CDA's Nºs 0636376,0721711,0929439,1038707 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.424,54 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013409-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013409-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE FERREIRA DE FREITAS CNPJ/CPF Nº 

046.041.801-72 CDA's Nºs 551186, 720924, 904478, 1006779 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.905,69 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013216-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013216-97.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/03/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ EXECUTADO: AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO CNPJ/CPF 

Nº 185.772.021-00 CDA's Nºs 557564, 727670, 852752, 1002494 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.793,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057028-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAIR BENEDITA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0057028-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDVAIR BENEDITA PADILHA CNPJ/CPF Nº 

474.314.401-97 CDA's Nºs 378982, 933405, 953937 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.102,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052651-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO MARINHO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052651-49.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DONATO MARINHO NETO CNPJ/CPF Nº 

109.204.201-68 CDA's Nºs 275769, 419118, 556839, 732404, 905779 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.638,03 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 
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Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056090-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMAR BERNARDINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056090-34.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIGMAR BERNARDINELLI CNPJ/CPF Nº 

547.684.468-68 CDA's Nºs 415457, 546185, 737330, 903807 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.487,64 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0046828-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DOS SANTOS COENGA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0046828-60.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIDNEY DOS SANTOS COENGA RONDON 

C N P J / C P F  N º  2 7 5 . 1 8 5 . 9 0 1 - 1 5  C D A ' s  N º s 

0506513,0611919,0755247,0891207,1031073 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.202,10 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041979-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E GUEDES COM REPRESENTACOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041979-84.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: E GUEDES COM REPRESENTACOES CNPJ/CPF Nº 

33.009.432/0001-12 CDA's Nºs 214490 VALOR DA CAUSA: R$ 1.523,54 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007824-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007824-55.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 00.302.065/0001-91 CDA's Nºs 2016/508, 2016/509 

VALOR DA CAUSA: R$ 47.319,75 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020172-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020172-32.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/04/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 01.300.912/0001-41 CDA's Nºs 

564140, 792191, 906942, 1082029 VALOR DA CAUSA: R$ 3.283,30 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041996-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.K. COMERCIO,DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041996-23.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: B.K. COMERCIO,DISTRIBUICAO E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

03.385.052/0001-11 CDA's Nºs 221919 VALOR DA CAUSA: R$ 722,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048944-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOCAIUVAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048944-73.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BOCAIUVAS GRILL RESTAURANTE E 
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LANCHONETE LTDA CNPJ/CPF Nº 03.894.745/0001-30 CDA's Nºs 366310 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.032,51 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009316-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DA MOTA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009316-84.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/04/2018 16:15:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AUGUSTO CESAR DA MOTA MENEZES CPF Nº 

330.671.637-53 - CONTRIBUINTE 150445 CDA's Nºs 2014/1024844; 

2015/1121478; 2016/1337202. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.048.0119.001-IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 9.597,47- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Assinei nesta data o 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 579383-1/2020 (TED), do valor de R$ 5.671,02- 

em favor do Executado, expedido em 14/01/2020 (ID 27996192), conforme 

determinado na decisão de ID 22862453, datada de 29/08/2019, conforme 

cópias em anexo, partes integrantes deste. CUMPRA integralmente a 

referida decisão, ante o PARCELAMENTO do crédito executado. INTIME 

(PJe) imediatamente a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente desta 

decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos 

do CPC. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC. PUBLIQUE para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: ... VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 

2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. – LEI Nº 

6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, 

podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou 

de suspeição, ordenar providências urgentes. FIM

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014821-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (REQUERIDO)

MANOEL ESTERVINO DA CRUZ (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1024745-57/2019 Autuação 

10/06/2019 Última distribuição 10/06/2019 Valor da causa R$ 5.757.682,37 

REQTE: FABIO CEZAR BARROS LEÃO REQDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 11010 Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Crédito 

Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta via PJE (ID 

20772712) em 10/06/2019 por FABIO CEZAR BARROS LEÃO, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual foi concedida parcialmente a 

tutela de urgência em 03/07/2019 cuja parte dispositiva restou assim 

decidida: “Isto posto, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação.” (sic) 

Devidamente citado e intimado sobre a decisão, ao Estado Requerido 

deixou de cumprir a decisão do Juízo, sob alegação da existência de 

outros débitos tributários em nome do Requerente que não estão sendo 

discutido nestes autos, o que impossibilita a emissão da respectiva 

certidão. Em 13/01/2020 a Parte Requerente comunica a quitação dos 

demais débitos existentes junto a Fazenda Pública Estadual e, para tanto, 

traz a Certidão Positiva de Débitos no qual consta somente a CDA objeto 

desta ação, oportunidade na qual reitera o cumprimento da decisão 

proferida nestes autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, constato que do 

cadastro das Partes no Sistema PJE consta como polo passivo da 

presente ação “Polícia Judiciária Civil”, razão pela qual DETERMINO que 

proceda imediatamente à CORREÇÃO DO ERRO, excluindo a parte 

estranha ao feito, para constar como polo passivo o ESTADO DE MATO 

GROSSO, CERTIFICANDO-SE neste feito. Após, uma vez demonstrado 

pela Parte Autora que cessaram os impedimentos alegados pelo Estado 

Requerido para cumprimento da decisão acima, DETERMINO que INTIME 

(PJe e DJe) o Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da 

Silva Lopes, para cumprir e fazer cumprir imediatamente a tutela 

antecipada do ID 21312673, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 CP), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 

e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Requerente e seu Advogado (PJe e 

DJe) para querendo apresentar impugnação no PRAZO DE DEZ DIAS, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal CPR - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. FIM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024745-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CEZAR BARROS LEAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1024745-57/2019 Autuação 

10/06/2019 Última distribuição 10/06/2019 Valor da causa R$ 5.757.682,37 

REQTE: FABIO CEZAR BARROS LEÃO REQDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 11010 Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Crédito 

Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta via PJE (ID 

20772712) em 10/06/2019 por FABIO CEZAR BARROS LEÃO, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual foi concedida parcialmente a 

tutela de urgência em 03/07/2019 cuja parte dispositiva restou assim 

decidida: “Isto posto, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação.” (sic) 

Devidamente citado e intimado sobre a decisão, ao Estado Requerido 

deixou de cumprir a decisão do Juízo, sob alegação da existência de 

outros débitos tributários em nome do Requerente que não estão sendo 

discutido nestes autos, o que impossibilita a emissão da respectiva 

certidão. Em 13/01/2020 a Parte Requerente comunica a quitação dos 

demais débitos existentes junto a Fazenda Pública Estadual e, para tanto, 

traz a Certidão Positiva de Débitos no qual consta somente a CDA objeto 

desta ação, oportunidade na qual reitera o cumprimento da decisão 

proferida nestes autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, constato que do 

cadastro das Partes no Sistema PJE consta como polo passivo da 

presente ação “Polícia Judiciária Civil”, razão pela qual DETERMINO que 

proceda imediatamente à CORREÇÃO DO ERRO, excluindo a parte 

estranha ao feito, para constar como polo passivo o ESTADO DE MATO 

GROSSO, CERTIFICANDO-SE neste feito. Após, uma vez demonstrado 

pela Parte Autora que cessaram os impedimentos alegados pelo Estado 

Requerido para cumprimento da decisão acima, DETERMINO que INTIME 

(PJe e DJe) o Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da 

Silva Lopes, para cumprir e fazer cumprir imediatamente a tutela 

antecipada do ID 21312673, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 CP), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 

e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Requerente e seu Advogado (PJe e 

DJe) para querendo apresentar impugnação no PRAZO DE DEZ DIAS, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito em Substituição Legal CPR - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004737-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES OAB - GO22011-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004737-28.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA CNPJ/CPF Nº 

01.543.354/0013-89 CDA's Nºs 9172 VALOR DA CAUSA: R$ 2.278,06 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025364-29.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. DISTRIBUIDORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025364-29.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/10/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J. J. DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

223935 VALOR DA CAUSA: R$ 413,76 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 
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Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040401-23.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040401-23.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL CNPJ/CPF Nº 03.915.923/0001-61 CDA's Nºs 91235,235076 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.135,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000376-65.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HARRY NOLI ZULKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000376-65.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HARRY NOLI ZULKE CNPJ/CPF Nº 133.222.900-00 

CDA's Nºs 7485 VALOR DA CAUSA: R$ 800,83 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041613-45.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041613-45.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.478.948/0001-45 CDA's Nºs 37124 VALOR DA CAUSA: 

R$ 682,48 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020773-58.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR GOMES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020773-58.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/10/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LADIR GOMES MOREIRA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

883406,883408 VALOR DA CAUSA: R$ 367,86 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048553-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XUVISCO VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0048553-21.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: XUVISCO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

2009/0378213 VALOR DA CAUSA: R$ 5.815,81 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 
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Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0022241-57.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAULO DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0022241-57.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/11/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONARDO PAULO DE ASSUNCAO CNPJ/CPF Nº 

063.924.311-87 CDA's Nºs 884370 VALOR DA CAUSA: R$ 241,77 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002540-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002540-66.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

346.627.581-49 CDA's Nºs 311,312 VALOR DA CAUSA: R$ 80.129,86 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 
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Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011842-95.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011842-95.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO RODRIGUES PORTELA CNPJ/CPF Nº 

C D A ' s  N º s 

40902,40905,100111,100115,26838,26842,93953,93957,175686,175690 

VALOR DA CAUSA: R$ 957,36 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050455-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0050455-09.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 

406.065.541-49 CDA's Nºs 09/342060, 10/457230, 11/618489, 12/782579, 

13/855698 VALOR DA CAUSA: R$ 4.051,08 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014183-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014183-84.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: W S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

C N P J / C P F  N º  0 1 . 6 7 9 . 4 9 1 / 0 0 0 1 - 0 1  C D A ' s  N º s 

541351,541352,541353,541354 VALOR DA CAUSA: R$ 2.073,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015320-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015320-33.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/04/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FORTE PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 

15.369.979/0001-47 CDA's Nºs 2012/0797885 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.695,64 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025147-20.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025147-20.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/12/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARRUDA & ALMEIDA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

00.145.429/0001-77 CDA's Nºs 1998/16643 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.368,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042157-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0042157-91.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/09/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA CNPJ/CPF Nº 

091.662.111-15 CDA's Nºs 481332 VALOR DA CAUSA: R$ 2.508,97 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055064-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055064-35.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA CNPJ/CPF Nº 

752.744.266-20 CDA's Nºs 363741 VALOR DA CAUSA: R$ 3.199,94 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 
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CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052288-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES DE MENDONCA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052288-62.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULIANA FERNANDES DE MENDONCA FIGUEIREDO 

CNPJ/CPF Nº 847.747.701-91 CDA's Nºs 373838 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.589,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1056672-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1056672-41.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2019 13:53:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FRANCISCA FERREIRA CPF Nº 176.085.111-68 - 

CONTRIBUINTE 75706 CDA's Nºs 2016 / 1310635; 2017 / 1458769; 2018 / 

1652508 e 2019 / 1835537. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.35.085.0284.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.028,36- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada acima, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's em epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de 

R$4.028,36-. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Analisando detidamente os autos, constata-se que os números das CDA's 

indicados na petição inicial não conferem com as CDA's anexadas 

contrariando o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o 

que impede o regular prosseguimento desta ação. II. DÊ-SE VISTA (Pje) 

destes autos eletrônicos imediatamente ao Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, para que promova a 

necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de QUINZE DIAS, para 

que indique corretamente na exordial o número das CDA's executadas, se 

necessário, apresente cópias das CDA's corretas, corrigindo o valor da 

causa para que corresponda ao valor da soma das CDA's executadas, 

sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Parágrafo único,do Art. 321, 

do CPC/2015. III. Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração 

do número das CDA's executadas e do valor da causa, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e proceda o Sr. Gestor à devida correção no 

Sistema PJe e Distribuição, CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos e, 

após, voltem À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. 

Entretanto, decorrido prazo SEM cumprimento da determinação acima pelo 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre a tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. V. INTIME-SE (PJe E 

DJe) o Município Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a petição inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, parágrafo único e 246, § 1º, do CPC/2015. VI. PUBLIQUE-SE, para 

fins do §3º do Art. 205 do CPC/2015. VII. CUMPRA-SE, sucessivamente. 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 
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interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041682-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041682-77.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO CNPJ/CPF Nº 

001.916.391-68 CDA's Nºs 77121/2007 VALOR DA CAUSA: R$ 955,51 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041623-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041623-89.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 

176.101.251-72 CDA's Nºs 72970 VALOR DA CAUSA: R$ 685,08 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0054635-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0054635-68.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME CNPJ/CPF Nº 

15.341.381/0001-40 CDA's Nºs 20120746469 VALOR DA CAUSA: R$ 

288.012,35 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028254-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028254-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME CNPJ/CPF 

Nº 06.091.678/0001-03 CDA's Nºs 959452 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.657,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0035106-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA APARECIDA ANANIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035106-63.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VERA LUCIA APARECIDA ANANIAS CNPJ/CPF Nº 

595.048.461-49 CDA's Nºs 0329194,0465443,0606945,0773816,0890488 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.411,34 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051445-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENEE ELIZABETH DE FIGUEIREDO FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051445-97.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RENEE ELIZABETH DE FIGUEIREDO FREIRE 

CNPJ/CPF Nº 487.651.987-00 CDA's Nºs 362331,941815,953396 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.376,00 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040367-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040367-14.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMERICA DO SUL LEASING S A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL CNPJ/CPF Nº 44.081.677/0002-58 CDA's Nºs 21045/2007 

VALOR DA CAUSA: R$ 89.180,66 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 
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VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041119-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041119-83.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ/CPF Nº 04.565.333/0001-19 CDA's Nºs 49067 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.769,78 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032604-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VAZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032604-54.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/08/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO VAZ DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 

957.387.111-49 CDA's Nºs 945551 VALOR DA CAUSA: R$ 559,34 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 
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das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000036-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO MENDES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000036-24.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO JUNIO MENDES LIMA CNPJ/CPF Nº 

04.461.233/0002-23 CDA's Nºs 243227 VALOR DA CAUSA: R$ 809,58 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040947-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WENCESLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040947-44.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO WENCESLAU CNPJ/CPF Nº 

436.795.608-34 CDA's Nºs 22828 VALOR DA CAUSA: R$ 1.205,73 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0045140-68.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0045140-68.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/12/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

04.158.241/0001-14 CDA's Nºs 526623 VALOR DA CAUSA: R$ 1.551,65 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047119-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047119-94.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO CNPJ/CPF Nº 

1 7 4 . 7 5 7 . 0 8 1 - 8 7  C D A ' s  N º s 

952764,952765,952766,952767,952768,952769,952770,952771,952772,9

52773,952774 VALOR DA CAUSA: R$ 2.241,35 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004897-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004897-53.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON PEREIRA PADILHA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 
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2995 VALOR DA CAUSA: R$ 14.668,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041995-38.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0041995-38.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NADIR ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

211.221.306-78 CDA's Nºs 56953 VALOR DA CAUSA: R$ 1.704,86 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014860-27.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014860-27.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELOISA HELENA OLIVEIRA CASTRO CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 1999/6789, 2000/87638, 2001/14604, 2002/77582, 

2003/156340 VALOR DA CAUSA: R$ 1.848,33 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 
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no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010832-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010832-16.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE TAVARES DE MELLO CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

41471,41472,41473,41774,41475,41476,41477,41478,41479,41480 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.714,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004570-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIANO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004570-11.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FLORIANO RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 8891 VALOR DA CAUSA: R$ 752,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004714-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENRIQUE VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004714-58.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ENRIQUE VARGAS CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

19483 VALOR DA CAUSA: R$ 697,12 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040231-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040231-17.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO LUIZ DE DEUS CNPJ/CPF Nº 

048.254.381-72 CDA's Nºs 77267 VALOR DA CAUSA: R$ 5.854,58 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002635-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REI DA HUNGRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002635-33.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO REI DA HUNGRIA CNPJ/CPF Nº 

432.723.551-20 CDA's Nºs 226861 VALOR DA CAUSA: R$ 814,72 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004952-04.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO ALVES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004952-04.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VIRGILIO ALVES CORREA CNPJ/CPF Nº CDA's Nºs 

2803 VALOR DA CAUSA: R$ 7.370,48 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000609-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000609-62.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO LUIZ DE MORAES CNPJ/CPF Nº 

228.875.208-49 CDA's Nºs 2575 VALOR DA CAUSA: R$ 1.508,84 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 
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INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040533-80.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOWNTOWN REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040533-80.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DOWNTOWN REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 

Nº 03.846.247/0001-11 CDA's Nºs 230686 VALOR DA CAUSA: R$ 974,34 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040721-39.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS CENTRO OESTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040721-39.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS CENTRO 

OESTE LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 00.836.859/0001-35 CDA's Nºs 213319 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.632,41 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
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empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000299-56.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERNANDES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000299-56.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSON FERNANDES DA SILVA - ME CNPJ/CPF Nº 

01.344.180/0001-91 CDA's Nºs 92650,92651,92652,92653,92654,92655 

VALOR DA CAUSA: R$ 233,53 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007919-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007919-85.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 

Nº 00.433.889/0001-09 CDA's Nºs 463 VALOR DA CAUSA: R$ 52.294,62 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038348-35.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SIMOES ZANOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038348-35.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IZABEL SIMOES ZANOTTI CNPJ/CPF Nº 

03.264.065/0001-32 CDA's Nºs 221757 VALOR DA CAUSA: R$ 702,19 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0036608-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0036608-42.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

006.397.741-99 CDA's Nºs 318 VALOR DA CAUSA: R$ 530,96 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027165-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027165-67.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADRIANE GONCALVES ANTUNES, LEDA ANTUNES 

GONCALVES, ALLAN KARDEC SANTOS, AMADOR ATAIDE GONCALVES 

TUT, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO CNPJ/CPF Nº 626.840.941-87 

CDA's Nºs 20106245 VALOR DA CAUSA: R$ 1.274,96 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003248-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RAMOS DE MOURA E OUTROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003248-53.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBENS RAMOS DE MOURA E OUTROS CNPJ/CPF 

Nº CDA's Nºs 4827/2005 VALOR DA CAUSA: R$ 12.584,05 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025502-30.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0025502-30.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA ANTONIA DE CARVALHO CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 22864 VALOR DA CAUSA: R$ 8.311,51 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 726 de 3769



Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009242-04.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIAO NUNES DA SILVA E OUTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009242-04.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIMIAO NUNES DA SILVA E OUTRO CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 57209,120524,42370,114598,20012 VALOR DA CAUSA: R$ 

27.013,11 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024959-27.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETRUCOL REFORMADORA DE TRUKS COXIPO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024959-27.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RETRUCOL REFORMADORA DE TRUKS COXIPO 

LTDA CNPJ/CPF Nº 03.158.193/0001-00 CDA's Nºs 16162,16164 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.598,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 
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exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000078-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA MARIA DOS SANTOS VALENTIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR RECAPAGENS DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000078-73.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JABUR RECAPAGENS DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 

Nº 00.284.514/0035-65 CDA's Nºs 245851/2008 VALOR DA CAUSA: R$ 

752,03 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001001-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001001-02.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA 

CNPJ/CPF Nº 01.556.141/0001-58 CDA's Nºs 5567/2005 VALOR DA 

CAUSA: R$ 990,57 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004865-48.2009.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004865-48.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO CNPJ/CPF Nº 

002.167.041-20 CDA's Nºs 1743 VALOR DA CAUSA: R$ 885,23 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010331-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURY EDWALDE BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010331-62.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAURY EDWALDE BATISTA CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 224730 VALOR DA CAUSA: R$ 1.383,92 DESPACHO 11010 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010420-85.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010420-85.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO CLAUDIO DOS SANTOS CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 26364,8336310602,72268,149740 VALOR DA CAUSA: R$ 389,37 
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DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015362-63.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO VIEIRA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015362-63.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVERALDO VIEIRA DE MELO CNPJ/CPF Nº CDA's 

Nºs 21977,87576,168487 VALOR DA CAUSA: R$ 810,87 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032392-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE OLIVEIRA MAMEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032392-48.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA DE OLIVEIRA MAMEDES CNPJ/CPF Nº 

627.616.921-87 CDA's Nºs 19238,75144,2932,62782,138009 VALOR DA 

CAUSA: R$ 346,70 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo 
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sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029106-62.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO FARIAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029106-62.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARNALDO FARIAS SANTOS CNPJ/CPF Nº 

086.202.885-04 CDA's Nºs 89704,16632 VALOR DA CAUSA: R$ 2.304,83 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015049-73.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORALDO HELIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015049-73.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ORALDO HELIAS DA SILVA CNPJ/CPF Nº - CDA's 

Nºs k VALOR DA CAUSA: R$ 116,93 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida 

sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da 

sentença extintiva proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o 

prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 

5º do CPC/2015, havendo interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença, DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 
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direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000597-48.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000597-48.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A CNPJ/CPF Nº 

00.958.181/0001-63 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 9931 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 2.267,02 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, tendo a Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sido intimada da referida sentença pelo DJe, conforme se lê do 

Sistema Apolo do Fórum de Cuiabá. Dessa forma, em cumprimento à 

referida sentença, CERTIFIQUE imediatamente nestes autos sobre a 

publicação da referida sentença no DJe, indicando número, data e pagina, 

bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019975-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BATAGUASSU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIO APARECIDO DUARTE MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1019975-55.2018.8.11.0041 

DIST.: 05/07/2018 19:00:06 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE BATAGUASSU - MS FINALIDADE: PENHORA E 

AVALIAÇÃO. 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 11 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032731-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PEREIRA FAGUNDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos do processo a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se acerca 

do teor da contestação apresentada, no prazo legal. Cuiabá, 13 de janeiro 

de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042061-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

ENI SCHEPP WEIRICH (IMPETRANTE)

NELDO EGON WEIRICH (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1042061-83.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: NELDO EGON WEIRICH e outros 

(2) IMPETRADO: Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 732 de 3769



Com Pedido Liminar impetrado por Neldo Egon Weirich e Eni Shepp Weirich, 

contra ato do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso, visando a suspensão da exigibilidade da CDA nº 

20071048, antiga 1153/07-, especialmente as restrições cadastrais que 

trancam a emissão de notas fiscais. Alega que é produtor rural e que para 

exercer suas atividades com diferimento necessita de certidão de 

regularidade fiscal, sendo que em julho do corrente ano a sua certidão 

constou como positiva. Aduz que o débito tributário se refere á CDA nº 

1153/07, originada do indeferimento do Processo de Compensação nº 

3257/2007, indeferido em razão da falta de pagamento da Cota Parte do 

Município – COM e Funjus. Salienta que nunca recebeu citação quanto ao 

indeferimento, razão pela qual protocolou Pedido de Reconsideração em 

26.07.2019, o qual foi indeferido pelo Subprocurador Geral Fiscal, que fez 

menção à informação nº 335, na qual informa a interrupção do pagamento 

das 03 (três) últimas parcelas de um total de 60 (sessenta) referentes à 

Cota Parte do Município, e da última com relação ao Funjus. Afirma que a 

consequência do indeferimento foi o imputamento dos valores pagos no 

parcelamento da COM e Funjus e também pela Cota Parte do Estado 

compensada. Assevera que não houve intimação ao contribuinte a 

respeito da inadimplência, não foi obedecido o Devido Processo Legal e 

Ampla Defesa além do que houve imputação dos valores pagos. No mérito 

requer a confirmação da segurança. Notificado a apresentar as 

informações que julgar necessárias, o impetrado pugna preliminarmente 

pela extinção do feito pela inadequação da via eleita em vista da 

necessidade de dilação probatória, conforme id nº 24779438. É a síntese. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O 

conceito de direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles 

[1] é: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador 

Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental 

para o mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do 

que alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo 

do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de 

natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em 

virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. Para 

ser viável a impetração do mandamus, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam 

comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO ALEGADO CRÉDITO. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Observa-se que o argumento 

central para o indeferimento do pedido de compensação, na esfera 

administrativa, foi a ausência de comprovação da liquidez e certeza do 

crédito apontado. 2. O fato da recorrente encartar cópia do livro razão e 

do seu balancete contábil, não é causa suficiente para reconhecer, 

liminarmente e, mormente, sem dilação probatória, a relevância de sua 

fundamentação quanto à liquidez e certeza do crédito que alega possuir. 

Nem mesmo o apontamento de crédito em “comprovante” emitido pela 

Receita Federal não é suficiente para reconhecer que o referido crédito 

tem todos os requisitos exigidos por ele para ser objeto de compensação. 

3. Os documentos juntados aos autos, contrariamente ao alegado pela 

agravante, conclui-se que o ato administrativo objeto do pedido de 

anulação ocorreu dentro dos parâmetros legais. 4. Verifica-se que a 

contribuinte recorreu do despacho decisório que não homologou o pedido 

de compensação e no referido recurso a questão da retificação da DCTF 

foi analisada. 5. No entanto, na esfera administrativa, o julgador, de 

maneira clara e expressa, afirma que “o contribuinte não juntou aos autos 

quaisquer elementos contábeis e documentação de suporte capazes de 

comprovar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora 

transmitida após a ciência do Despacho Decisório, limitando-se a 

asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão e que 

sua DIPJ está preenchida de maneira correta”. 6. Dessa forma, é de rigor o 

reconhecimento que as alegações da recorrente demandam dilação 

probatória e de que, por ora, não existem elementos suficientes para o 

reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

sobretudo considerando que, na esfera administrativa, a contribuinte teve 

oportunidade de comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito, mas 

não o fez. 7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.. (Apelação 

Cível Nº 70079860458, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/02/2019).” 

AGRAVO DEINSTRUMENTO (202) Nº 5013028-95.2018.4.03.0000, TRF3, 

RELATOR: DES. FED. MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2018). 

Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação 

do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado 

de segurança, o que não ocorreu, posto que depende de dilação 

probatória. No caso em análise, mostra-se evidente que a pretensão dos 

impetrantes – reconhecimento da extinção do crédito tributário pela 

compensação – reclama produção de provas, não sendo plausível que se 

reconheça causa extintiva do crédito tributário (especialmente pela 

compensação) sem que se oportunize à impetrada, titular do crédito 

perseguido, produção de provas. Descabida, portanto, a via processual 

eleita pela agravante para reconhecimento da extinção do crédito tributário 

na hipótese prevista pelo inciso II do artigo 156 do CTN. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557 DO 

CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO: CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

PARA EXAME DO PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO NO CASO CONCRETO. 

EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. O decisum recorrido, com base 

no artigo 557 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao agravo de 

instrumento ao fundamento de que: (...) b) no que tange ao cabimento da 

exceção  de  p réexecu t i v i d a d e  p a r a  d i s c u s s ã o  s o b r e 

pagamento/compensação do débito: b.1) a defesa pode ser utilizada nas 

situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, 

quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.110.925/SP, representativo de controvérsia. 

Posteriormente, aquela corte editou, inclusive, a Súmula nº 393: A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória; b.2) in casu, a questão relativa ao 

pagamento/compensação da dívida não atende a tais requisitos, porquanto 

não se trata se simples apresentação de comprovante de pagamento dos 

débitos exigidos na CDA. A própria recorrente reconhece que, após ter 
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sido excluída do PAES, ainda quitou 37 parcelas mensais e consecutivas 

no código de receita que se referia ao programa, o que não teria sido 

descontado do valor cobrado na demanda. Evidentemente, a alegação 

necessita de exame aprofundado, inclusive de todos os documentos 

apresentados, e consequente dilação probatória para que se reconheça 

eventual nulidade do título, como aduz a empresa. Inalterada a situação 

fática e jurídica, a irresignação não merece provimento, o que justifica a 

manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. 

Agravo legal desprovido.” (TRF 3ª Região, Quarta Turma, AI 545336/SP, 

Relator Desembargador Federal André Nabarrete, e-DJF3 14/04/2015) 

Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação constitucional 

analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de 

segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em 

procedimento que não admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV do Código de Processo Civil. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Mandado de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora 

Malheiros. Pág. 35. [2] Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 

2002. Pág. 13. [3] RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. 

Julgado 03.4.2003. Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001731-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PLINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

CLAUDECI MEDEIROS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação das partes recorridas para, no prazo de 15 

(dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001314-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Conforme legislação processual, impulsiono os autos a fim 

de que se proceda a intimação das partes do teor da decisão prolatada 

nos autos - "Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

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

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de setembro de 2019. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1045880-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS OAB - MT15468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047017-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A. 

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1047017-45/2019 Autuação 

17/10/2019 Última distribuição 17/10/2019 Valor da causa R$ 945.313,63 

REQTE: RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. – ME REQDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO 332 Vistos, etc... Trata-se de Ação Ordinária 

Anulatória c/c Declaratória Com Pedido de Tutela de Urgência Initio Litis Et 

Inaudita Altera Pars proposta via PJE (ID do documento: 25140012) 

ajuizada por RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. – ME, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, cuja pretensão visa CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA Nº 20191628265, no valor de R$: 945.313,63 (novecentos 

e quarenta e cinco mil, trezentos e treze reais e sessenta e três 

centavos), na qual constam as seguintes infrações: infração 1 – indevida 

constituição de crédito originado e multa por descumprimento de obrigação 

acessória lavrado; 2 – Lançamento de ICMS Estimativa, com a 

consequente suspensão do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

602463/1758/68/2019 com a devida manutenção/reenquadramento do 

requerente no Simples Nacional. Aduz que é pessoa jurídica de direito 

privado cujo objeto social é o comércio varejista de artigos de vestuário e 

acessórios, sob o CNAE nº 47.81-4-00, estando sujeita ao recolhimento de 

ICMS. Sustenta que no dia 20/08/2019 registrou ciência via link do Termo 

de Exclusão do Simples Nacional nº 602463/1758/68/2019, com o prazo de 

trinta dias para regularizar a pendência ou impugnar, sendo, pois, ilegais, 

ao que o referido termo consta como fundamentação a CDA nº 

2019/162865 contendo duas infrações: 1- falta de emissão de 

documentos fiscais e 2: falta de recolhimento de ICMS Estimativa 

Simplificada. Registra que com relação à primeira infração, recebeu a 

notificação de lançamento nº 1182268/339/108/2014, por falta de 

cumprimento de obrigação acessória quanto a emissão de nota fiscal de 

saída de mercadoria, apuradas por divergência de informações entre a 

Empresa Requerente e as Administradoras de cartões de crédito e débito, 

o que gerou multa no importe de R$604.671,41-, a qual é ilegal uma vez 

que a base de cálculo utilizada pelo requerido não condiz com o prescrito 

na Lei Estadual nº 7.098/1998, por não haver precisão de multa 

equivalente a 30% do valor da movimentação de cartões informadas pelas 

administradoras. Salienta que no que diz respeito à Falta de Recolhimento 

de ICMS Estimativa Simplificada, tal infração é inconstitucional vez que 

alterou aspectos imutáveis do ICMS sem observar a necessidade de Lei 

Complementar. Anexou os documentos de ID’s 25140018, 25140021, 

25140032, 25140033, 25140035, 25140036, 25140037, 25140292, 

25140294, 25140295, 25140297, 25140299, 25140302 e 25140304. O 

feito foi inicialmente distribuído perante a Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública, sendo que aquele Juízo declinou a competência para 

esta Vara Especializada em 17/10/2019 (ID 25141288). Por meio da 

petição de 21/10/2019 (ID 25222364), a Empresa Requerente informa o 

indeferimento da impugnação administrativa do Termo de Exclusão do 

Simples Nacional, ocasião em que indexa o despacho administrativo de tal 

ato, como se vê acostado no ID 25222365. Na decisão proferida em 

24/10/2019, por este Juízo fora determinada EMENDA À INICIAL com 

relação a hipossuficiência da Empresa Requerente (ID 25299983), a qual 

compareceu no feito em 18/11/2019 (ID 26257774), oportunidade em que 

pleiteia pelo parcelamento das custas processuais, o que fora deferido 

conforme decisão de 09/12/2019 (ID 26727078). Em 08/01/2020, a 

Empresa Requerente informa o pagamento da primeira parcela das custas 
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processuais (ID 2783913). Os autos eletrônicos vieram à conclusão a este 

Juízo do Gabinete 1, face as férias da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, após o comparecimento do Advogado da Empresa 

Requerente, Dr. Yendis Costa – OAB/MT 24.490, requerendo à esta 

Magistrada a decisão sobre a tutela de urgência, em 14/01/2020. É o 

Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, estabelece que o 

Juízo poderá conceder a tutela antecipada, desde que presentes prova 

inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem. Em análise prefacial, própria dessa seara de 

cognição sumária, evidencia-se que estão demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que dentre as infrações descritas na CDA nº 2019/162865, uma se trata 

de “falta de recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada”. Oportuno 

ressaltar que o regime de apuração do ICMS por estimativa por operação 

simplificada foi inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o Art. 

30, da Lei Estadual nº 7.098/1998, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 

87-J17, do RICMS. De modo que a forma de apuração e cálculo do ICMS 

prevista no Art. 30, V, da Lei nº 7.098/1998 extrapola a regra determinada 

no Art. 26, III, e §1º da Lei Complementar nº 87/1996, além de implicar em 

alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo. 

Além disso, verifico que a forma de constituição do crédito tributário foi 

alterada, uma vez que consoante o mencionado Decreto (Art. 87-J-6), a 

cobrança do ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não mais por 

homologação, como previsto na Lei Complementar nº 87/1996, bem como 

na Lei nº 7.098/1998, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto na 

alínea “b”, do inciso III, do Art. 146, da Constituição Federal, que exige lei 

complementar para dispor sobre LANÇAMENTO. Dessa forma, 

evidencia-se que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do 

RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso são nulos os créditos tributários 

lançados com fundamento em tal dispositivo. Nesse sentido é a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS 

ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo 

questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir 

processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a 

autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por 

normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto 

(ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o 

Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e 

inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos 

foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.” 

(PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL RELATORA: 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 18-09-2017). 

Quanto à infração de Falta de Emissão de Documentos Fiscais, sabe-se 

que em razão da impossibilidade de se suspender parcialmente a 

exigibilidade da CDA tão somente quanto à mencionada infração, em 

prejuízo ao PRINCÍPIO DA UNIDADE DO TÍTULO, está demonstrado, dessa 

forma, neste caso, o fumus boni iuris, devendo, pois, prosperar o pleito 

tutelar urgente de suspensão da exigibilidade da CDA.Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

COMUM. ICMS. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS 

PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO 

PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da 

taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a 

constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de 

São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do 

C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou 

sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09. Suspensão da 

exigibilidade e cancelamento do protesto de CDA diante da inexigibilidade 

do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de 

juros de inconstitucionalidade declarada. Impossibilidade de se determinar 

a suspensão parcial da CDA, diante da violação do princípio da unidade e 

da iliquidez do título. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP - AI: 21933542920188260000 SP 2193354-29.2018.8.26.0000, 

Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 30/10/2018, 5ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2018) Por tais fundamentos de 

fato e de direito, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar a 

suspensão da exigibilidade da CDA Nº 2019/1628265, com a consequente 

suspensão do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

602463/1758/68/2019 e com a devida manutenção/reenquadramento da 

Requerente no Simples Nacional, até ulterior deliberação. INTIME (PJe e 

DJe) o Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva 

Lopes, para cumprir e fazer cumprir imediatamente a tutela antecipada 

acima, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. CITE o 

Estado Requerido (PJe), para apresentar a sua defesa no prazo legal. 

INTIME a Empresa Requerente e seu Advogado (PJe e DJe), conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal pmf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIS MIRTA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Conforme legislação processual, impulsiono os autos do processo a fim de 

que proceda à intimação do Banco do Brasil, ora apelado, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação sob id. 24947644, no 

prazo legal. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056814-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA MORAES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1056814-45.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PAULA REGINA MORAES - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória c/c Restituição de Indébito Com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Paula Regina Moraes – ME, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando 

suspender a exigibilidade das CDA’s nº 2017476226 e 20191624743 bem 

como para que o requerido se abstenha de efetuar protesto. Aduz que 

tomou conhecimento das CDA’s nº 2017476226 e 20191624743, que tem 

como infração a “falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”. 

Anexou documentos. Vieram os autos conclusos. É o Relatório. 
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Fundamento e Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 

300, dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo” ou seja, determina que o magistrado 

poderá conceder a tutela antecipada, desde que presentes prova 

inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de 

cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que as infração descritas nas CDA’s nº 2017476226 e 20191624743 se 

tratam de Falta de Recolhimento ICMS Estimativa. Oportuno ressaltar que o 

regime de apuração do ICMS por estimativa por operação simplificada foi 

inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, posteriormente revogado 

pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual nº 

7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS. De modo 

que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei 

nº 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1º da lei 

Complementar nº 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do 

imposto ao definir sua base de cálculo. Além disso, verifico que a forma 

de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o 

mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante 

lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei 

Complementar nº 87/96, bem como na Lei nº 7.098/98, logo, trata-se de 

mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da 

Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre 

lançamento. Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime 

descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo 

serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal 

dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - 

REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS 

DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser 

rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz 

efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos 

subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus 

pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de 

estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não 

pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo 

o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em 

sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a 

cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas 

em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez 

reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, 

por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida 

que se impõe.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL 

RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 

18-09-2017). O perigo de dano resta demonstrado em cobrança indevida 

em face da autora. Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 2017476226 e 

20191624743 bem como para que o requerido se abstenha de efetuar 

protesto com relação ao débito das referidas CDA’s, até ulterior 

deliberação. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003565-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003565-90.2019.8.11.0006 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/10/2019 16:36:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO JUSTINO PAES BARROS CPF Nº 

405.393.691-87 - CONTRIBUINTE 49230 CDA's Nºs 2016/1363528; 

2017/1476696; 2018/1600819 e 2019/1828141. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.019.2046.001 VALOR DA CAUSA: R$ 21.595,88- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJE em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDA’s indicadas na petição inicial e 

transcritas acima, que recaíram sobre a Inscrição Municipal Nº 

01.5.41.019.2046.001. Em análise sumária, foi possível constatar a 

existência de vícios que impedem o regular prosseguimento desta ação, 

tendo em vista que a petição inicial apresenta o número das CDA’s 

executadas de forma repetida, além de o valor atribuído à causa não 

corresponder à somatória das CDA’s acostadas à exordial. Dessa forma, 

determino ao Município Exequente que proceda à emenda da petição 

inicial, indicando as CDA’s executadas na petição inicial sem repetição de 

seu número e retificando o valor da causa para que corresponda à 

somatória das CDA’s executadas, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 321, Parágrafo único, 

do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução Fiscal sem 

resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC/2015(ATO 

ORDINATÓRIO). Decorrido o prazo acima para a emenda à inicial, COM ou 

SEM manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME-SE (PJe) 

imediatamente o Município Exequente deste despacho, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJ TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 321. O juiz, ao 

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

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

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

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; FIM

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000847-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1000847-15.2019.8.11.0041 EMBTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ Nº 

00.000.000/3444-43 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$ 130.439,56- REF. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501055-95.2015.8.11.0041 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, distribuído eletronicamente (PJe) por 
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dependência à EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501055-95/2015 em 10/01/2019, 

pelo BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ Nº 00.000.000/3444-93 em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, e o valor atribuído à causa foi R$ 

130.439,56- (ID 17321118 – p. 27). Com a inicial vieram os seguintes 

documentos: Procuração e Substabelecimento (ID 17321119), 

Comprovante da Penhora On Line (ID 17321122) e comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias (ID’S 17321684 E 17321944). Em 

05/07/2019 este Juízo proferiu despacho, determinando, dentre outras 

providências, que o Banco Embargante procedesse à EMENDA À PETIÇÃO 

INICIAL, no prazo de quinze dias, para incluir no polo passivo da ação o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em substituição ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do Art. 321, Parágrafo 

Único, do CPC/2015 (ID 21408570). Em 25/07/2019 o Banco Embargante, 

através de seu Advogado Constituído, apresentou sua emenda à inicial, 

para fazer constar no polo passivo da ação o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

substituição ao ESTADO DE MATO GROSSO (ID 22059396). Em 

04/09/2019 o Município Embargado apresentou IMPUGNAÇÃO aos 

embargos à execução fiscal, alegando, em síntese, alegando a ausência 

de nulidade dos créditos fiscais sub judice (ID 23338259), anexando cópia 

integral dos Processos Administrativos n° 0.042.828/2015-1, 

0.043.387/2015-1, 0.042.960/2015-1 e 0.042.957/2015-1 (ID’s 23338272, 

23338286, 23338544, 23338543, 23338546, 23338547, 23338550, 

23338554, 23338557 e 23338558). Em 05/11/2019 a Secretaria deste 

Juízo certificou que as custas processuais foram devidamente recolhidas, 

sendo TEMPESTIVOS os presentes Embargos à Execução Fiscal e a 

emenda à inicial apresentada (ID 25814159), procedendo à correção do 

polo passivo, conforme determinado no ID 21408570. Eis o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que houve juntada de 

novos documentos com a impugnação pelo Município 

Exequente/Embargado (ID 23338259), ad cautelam, DÊ-SE VISTA ao 

Banco Embargante/Executado para manifestação, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, nos termos do Art. 437, § 1º do CPC. Decorrido o prazo acima (15 

dias), com ou sem manifestação do Banco Embargante, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e, após, voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIMEM (PJe e DJe) os 

Advogados do Banco Embargante e o Município Embargado, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do §3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito LJA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 183. 

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2º Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. ... Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre 

os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica 

sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das 

partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 

respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. § 2o Poderá o juiz, a 

requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova 

documental produzida, levando em consideração a quantidade e a 

complexidade da documentação. FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000862-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1000862-81.2019.8.11.0041 EMBTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ Nº 

00.000.000/5245-06 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$129.396,16- REF. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501053-28.2015.8.11.0041 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente via PJe em 

10/01/2019 por dependência à EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0501053-28.2015.8.11.0041, pelo BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ Nº 

00.000.000/5245-06 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 129.396,16- (ID 17322424 – p. 27). Com a 

inicial vieram os seguintes documentos: Procuração e Substabelecimento 

(ID 17322422), comprovante da penhora on line (ID 17322420) e 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias (ID’S 17323295 E 

17323296). Em 08/07/2019 este Juízo proferiu despacho, determinando, 

dentre outras providências, que o Banco Embargante procedesse à 

emenda à petição inicial, no prazo de quinze dias, para incluir no polo 

passivo da ação o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em substituição ao ESTADO DE 

MATO GROSSO, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do Art. 

321, Parágrafo Único, do CPC/2015 (ID 21431111). Em 20/07/2019 o Banco 

Embargante, através de seu Advogado Constituído, apresentou sua 

EMENDA À INICIAL (ID 22058960). Em 05/11/2019 a Secretaria deste Juízo 

certificou que as custas processuais foram devidamente recolhidas, 

sendo tempestivos os presentes Embargos à Execução Fiscal e a emenda 

à inicial apresentada (ID 25791635). Eis o relatório necessário 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, RECEBO A EMENDA À INICIAL de ID 

22058958. CUMPRA imediatamente o Sr. Gestor as demais determinações 

do despacho de ID 21431111, proferido em 08/07/2019, no sentido de 

PROMOVER o associação/vinculação destes autos principais, v.g., 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501053-28.2015.8.11.0041 (ATO ORDINATÓRIO), 

bem como PROCEDA à vinculação do valor penhorado/bloqueado aos 

autos da referida Execução Fiscal, CERTIFICANDO neste feito (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento acima, para fins do Art. 

17 da LEF, DÊ-SE VISTA destes autos ao Município Embargado/Exequente 

(PJe), na pessoa do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo 

(ATO ORDINATÓRIO), para impugná-los, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de preclusão (Art. 223 do CPC/2015). Decorrido o prazo acima para 

impugnação, com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE sobre a 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME (PJe e DJe) o 
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Advogado do Banco Embargante, conforme determinam os Arts. 271 e 

274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI Nº 5.172/1966 Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... II - o depósito do seu 

montante integral; ... - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa 

causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato 

por si ou por mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à 

parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.(...) Art. 241. Transitada 

em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da 

citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o 

resultado do julgamento.(...) Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.(...) 

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.(...) 

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 

6.830/1980 Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança 

bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. (...) Art. 17 - 

Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 

impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, 

audiência de instrução e julgamento. FIM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 701375 Nr: 35996-07.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

1 – Primeiramente, cumpra-se o despacho proferido às fls. 50, com 

urgência, promovendo-se o levantamento, em favor da parte exequente, 

dos valores depositados às fls. 63 verso e 66.

2 – Considerando que houve o depósito do valor do débito, tenho que 

assiste razão ao executado em seu pleito de fls. 60/61, onde postula o 

desbloqueio do montante de R$ 7.750,71(sete mil, setecentos e cinquenta 

reais e setenta e um centavos) realizado às fls. 52, diante do que, chamo 

o feito à ordem e REVOGO a decisão de fls. 51 e determino a restituição à 

parte executada do valor bloqueado.

Considerando que a importância foi transferida para o SISCONDJ, 

determino a expedição do competente alvará para levantamento do valor 

de R$ 7.750,71(sete mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), devidamente atualizado, em favor do executado, devendo o 

mesmo ser intimado a informar seus dados bancários para a 

transferência.

 3 – Após, dê-se vista à parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do feito pela 

quitação do débito.

4 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 807816 Nr: 14271-54.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAVILA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA- ME, EDUARDO MEZAVILA DA CRUZ, EDISON MEZAVILA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/MT

 Vistos etc...

Ante os termos do pedido expresso do exequente(fls. 99), JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

 Sem custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento 

no artigo nº 85, §8º c/c §10 do CPC .

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicada a apreciação da 

exceção de pré-executividade de fls. 19/52.

Considerando que houve bloqueio de numerário no presente feito e que o 

montante foi transferido para o SISCONDJ, determino a expedição do 

competente alvará de levantamento em favor do devedor EDUARDO 

MEZAVILA DA CRUZ, observando-se os dados bancários constantes de 

fls. 79.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870821 Nr: 10163-45.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Certifico que a expedição de intimação da sentença de fl.65/70 não 

atendeu com validade a intimação a ser feita em nome do advogado 

Renato Chagas Correa da Silva OAB/MT n 8.184 substabelecimento de 

fl.31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807816 Nr: 14271-54.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAVILA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA- ME, EDUARDO MEZAVILA DA CRUZ, EDISON MEZAVILA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/MT

 Certifico que deixei de expedir alvará tendo em vista a ausencia de dados 

bancarios para transferencia de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 816238 Nr: 22684-56.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, JACOPO DE BATISTI, GIUSEPPE ZANETTI, DONATELLA ZANETTI, 

ALDO SEGALA, PAOLA ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10.112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para 

EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, por força do artigo 485, 

inciso IV, do CPC.Deixo de condenar no pagamento de custas serem 

incabíveis na espécie.Condeno a parte exequente no pagamento dos 

honorários sucumbenciais que fixo em 5% do valor do proveito 

econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c §4º, do art. 90, ambos do 

CPC.Após o transito em julgado, certifique-se e arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 139140 Nr: 22518-73.2003.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMI PAZ DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1700/2003 – CÓD. 139140EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA ZELMI PAZ DE QUEIROS CPF NÃO INFORMADO. CDA Nº 

303 venc. 30/01/1998.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.042.0209.001 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO R$ 1.754,95-SENTENÇA10463VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 12/11/2003, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ZELMI PAZ DE QUEIROS - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o (...) 

DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 

59, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1700/2003 - CÓD. 139140, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ZELMI PAZ DE QUEIROS - CPF 

NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo da CDA Nº 303 

venc. 30/01/1998, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUA A 

CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/201(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 17 de dezembro 

de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 173918 Nr: 22335-68.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 22335-68/2004 – CÓD. 173918EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO WALDEMAR FRANCISCO L. SILVA CPF Nº 

003.616.749-53 CDA’s Nºs 168721 venc. 20/01/2003 e 168722 venc. 

20/01/2003.INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs (...)DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de extinção apresentado pelo Município de Cuiabá, fls. 59/60, e 

DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente ação de 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 22335-68/2004 – CÓD. 173918, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WALDEMAR FRANCISCO L. SILVA 

- CPF Nº 003.616.749-53, face o cancelamento administrativo das CDA’s 

Nºs 168721 venc. 20/01/2003 e 168722 venc. 20/01/2003, com pedido de 

desistência apresentado pela Procuradoria Fiscal Municipal somente após 

o comparecimento espontâneo da Parte Executada, dando por prejudicada 

a análise do meritum causae da Exceção de Pré-Executividade oposto 

nestes autos.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram canceladas 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao 

pagamento de honorários sucumbenciais ao Advogado da Parte 

Executada, e atenta ao trabalho desenvolvido pelo Causídico nestes 

autos, bem como ao valor da causa, os ARBITRO EM R$1.547,52- (um mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme Art. 85§§ 2º e 8º do CPC/2015, correspondendo a 1/3 do valor 

mínimo estabelecido na Tabela XIV da OAB/MT de fevereiro de 2019 para 

a advocacia fiscal (5 URH : 3).INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 2(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 194498 Nr: 5592-46.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOZENIR MARIA CUNHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 30/34, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1024/2005 – CÓD. 194498, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELOZENIR MARIA CUNHA 

PEREIRA – CPF NÃO INFORMADO, bem como, DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com julgamento do mérito, face o pagamento 

administrativo dos créditos executados após a distribuição desta 

ação.DEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores constritos (fls. 30) e 

DETERMINO que CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre a VINCULAÇÃO a estes 

autos, dos valores bloqueados e transferidos em 30/07/2019, conforme se 

lê às fls. 23/25, junto à Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso (ATO ORDINATÓRIO). Inexistindo a vinculação, PROCEDA 

imediatamente à VINCULAÇÃO a estes autos dos valores contristados e 

transferidos para a Conta Única, mediante envio de Ofício ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, via Malote Digital, cujo código de rastreabilidade 

deve ser aqui anexado, CERTIFICANDO nestes autos (ATO 

ORDINATÓRIO).A seguir, concluída a vinculação acima, PROCEDA 

imediatamente à LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, mediante 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL para a transferência eletrônica bancária 

(TED) para a conta bancária da Parte Executada, conforme requerido à fls. 

30, v.g., “ELOZENIR MARIA CUNHA PEREIRA, CPF 314.542.911-68, Banco 

Caixa Econômica Federal, Agencia 1681, Conta Poupança 14230-0 (...)” 

sic, CERTIFICANDO nestes autos (ATO ORDINATÓRIO) e remetendo À 

CONCLUSÃO para assinatura do referido Alvará Judicial (ATO 

ORDINATÓRIO).Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuiçã(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito-CONSOLI(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 197781 Nr: 8679-10.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1571/2005 – CÓD. 197781EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDACNPJ Nº 

01.009.747/0001-7 CDA Nº 224678 venc. 20/06/2002.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 55433 - ISSQNVALOR DA EXECUÇÃO R$ 

1 . 0 8 3 , 1 6 - S E N T E N Ç A 1 0 4 6 3 V I S T O S ,  E M  C O R R E I Ç Ã O 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em (...)Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DEFIRO o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 44/54, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1571/2005 - CÓD. 197781, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RODRIGO FABIANO MALHEIROS 

DE ALMEIDA - CNPJ Nº 01.009.747/0001-7, ante o cancelamento 

administrativo da CDA Nº 224678 venc. 20/06/2002, após a distribuição 

desta Execução Fiscal.EXCLUA A CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foi cancelada 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIMEM (DJe) o Advogado Constituído nos autos às fls. 11/14, 

e a Parte Executada pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do 

CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado(...)t. 205 CPC/2015.CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 198648 Nr: 9406-66.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, com fundamento no Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c 

§ 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737/2005 - 

CÓD. 198648, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSE 

LEITE DA SILVA - CPF Nº 241.070.341-00 e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

PAGAMENTO PARCIAL do crédito executado, bem como a ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE dos autos em relação ao crédito 

remanescente.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa 

determinação do §3º, inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 15.109,85-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 998,00-, ou seja, R$ 499.000,00-.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE e DÊEM BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá.A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 200139 Nr: 10243-24.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSSIMAR LEMES DA SILVA IBANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATHIANE LEMOS IBANEZ 

BARBOSA - OAB:5634/MT

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1907/2005 - CÓD. 200139EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO JOSSIMAR LEMES DA SILVA IBANEZ. CPF NÃO 

IDENTIFICADO. CDA’s Nºs 52190 venc. 29/01/1999, 113025 venc. 

20/12/2000, 36748 venc. 21/11/2001, 107209 venc. (...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de extinção apresentado pelo Município de Cuiabá, fls. 46, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente ação de EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1907/2005 – CÓD. 200139, promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JOSSIMAR LEMES DA SILVA IBANEZ – CPF NÃO 

INFORMADO, face o cancelamento administrativo da CDA Nº 52190 venc. 

29/01/1999, 113025 venc. 20/12/2000, 36748 venc. 21/11/2001, 107209 

venc. 31/12/2002 e 190985 venc. 20/01/2003, com pedido de desistência 

apresentado pela Procuradoria Fiscal Municipal somente após o 

comparecimento espontâneo da Parte Executada, dando por prejudicada a 

análise do meritum causae do pedido oposto nestes autos.EXCLUAM AS 

CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao Advogado da Parte Executada, e atenta ao trabalho 

desenvolvido pelo Causídico nestes autos, bem como ao valor da causa, 

os ARBITRO EM R$1.547,52- (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), conforme Art. 85§§ 2º e 8º do CPC/2015, 

correspondendo a 1/3 do valor míni(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

17 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 200450 Nr: 11216-76.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AFONSO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2212/2005 - CÓD. 200450EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO ADEMIR AFONSO MARTINS. CPF NÃO (...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 36, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

2212/2005 - CÓD. 200450, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ADEMIR AFONSO MARTINS – CPF NÃO INFORMADO, ante o 

cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 59261 venc. 29/01/1999, 

122957 venc. 20/12/2000, 44446 venc. 21/11/2001, 117065 venc. 

31/12/2002 e 202608 venc. 20/01/2003, após a distribuição desta 

Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram canceladas 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se apli(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 409202 Nr: 40022-82.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 40022-82/2009 – CÓD. 409202EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA COMPANHIA DE HABILITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ Nº 03.470.515/0001-43 CDA Nº 19638 

venc. 11/02/2005.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.3.14.060.0543.001 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 3.939,75 -SENTENÇA10463VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.(...)DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 40022-82/2009 - CÓD. 409202, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de COMPANHIA DE 

HABILITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CPF Nº 

03.470.515/0001-43, ante o cancelamento administrativo das CDA Nº 

19638 venc. 11/02/2005, após a distribuição desta Execução 

Fiscal.EXCLUA A CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E 

DO SISTEMA APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de 

custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, 

pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 414665 Nr: 3160-78.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSOPROSINO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 3160-78/2010 – CÓD. 414665EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO PROSOPROSINO MARQUESCPF Nº 075.326.521-49 

C D A  N º  1 4 2 3 4  v e n c .  1 1 / 0 2 / 2 0 0 5 ( . . . ) E i s  o  r e l a t ó r i o 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, com fundamento nos Arts. 

487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da 

Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

3160-78/2010 - CÓD. 414665, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de PROSOPROSINO MARQUES – CPF Nº 075.326.521-49, face à 

ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do recebimento do 

crédito executado inscrito na CDA Nº 14234 venc. 11/02/2005, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal.ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

deter(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 716989 Nr: 11737-11.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ADRIANO KAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÕNIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.168, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN 

- OAB:10.657/MT

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 11737-11/2011 - CÓD. 716989EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO MAURICIO ADRIANO KAVA. CPF 487.997.341-68. 

CDA Nº 180777 venc. 15/02/2007.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

05.8.22.032.0880.001- IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 7.(...)DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 11737-11/2011 - CÓD. 716989, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MAURICIO ADRIANO KAVA – CPF 

487.997.341-68, ante o cancelamento administrativo da CDA Nº 180777 

venc. 15/02/2007, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUA A 

CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de custas 
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processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIMEM (DJe) o Advogado Constituído nos 

autos às fls. 11/14, e a Parte Executada pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a 

pedido do Município Exequente e conforme expressa determinação do §3º, 

inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 

7.247,48 -) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 998,00-, 

ou seja, R$ 499.000,00-.Considerando que o Município Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS desta Execução Fiscal na Distribuição e 

Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá.A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro 

de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 847281 Nr: 50806-79.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persion Aldemani Mrtins De 

Freitas - OAB:17803, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 14/17, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 50806-79/2013 – CÓD. 847281, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PEDRO AUGUSTO 

MOREIRA DA SILVA – CPF 209.403.941-20, bem como, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, com julgamento do mérito, face o 

pagamento administrativo dos créditos executados após a distribuição 

desta ação.Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pela Parte Executada junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQU(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 867565 Nr: 7615-47.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 7615-47/2014 - CÓD. 867565EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 

03.478.948/0001-45. CDA’s Nºs 414427 venc. 10/03/2009, 553044 venc. 

10/03/2010, 784954 venc(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO(...)DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de extinção apresentado pelo 

Município de Cuiabá, fls. 39, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL Nº 7615-47/2014 – CÓD. 

867565, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCO 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 03.478.948/0001-45, face o 

cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 414427 venc. 10/03/2009, 

553044 venc. 10/03/2010, 784954 venc. 10/03/2011 e 906081 venc. 

12/03/2012, com pedido de desistência apresentado pela Procuradoria 

Fiscal Municipal somente após o comparecimento espontâneo da Parte 

Executada, dando por prejudicada a análise do meritum causae da 

Exceção de Pré-Executividade oposto nestes autos.EXCLUAM AS CDA’s 

EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao Advogado da Parte Executada, e atenta ao trabalho 

desenvolvido pelo Causídico nestes autos, bem como ao valor da causa, 

os ARBITRO EM R$1.547,52- (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), conforme Art. 85§§ 2º e 8º do CPC/2015, 

correspondendo a 1/3 do valor mínimo estabelecido na Tabela XIV da 

OAB/MT de fevereiro de 2019 para a advocacia fiscal (5 URH : 3).INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIMEM (...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direit(...)FIM

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122172 Nr: 9831-64.2003.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE M. JARDIM CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OACYR GALVAO VALLIN - 

OAB:2523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DURVAL TEODORO 

DE MELO, para devolução dos autos nº 9831-64.2003.811.0041, Protocolo 

122172, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189052 Nr: 382-14.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSA DE FATIMA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO 

MONTEIRO DA SILVA - PROC. MUN. - OAB:1196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DURVAL TEODORO 

DE MELO, para devolução dos autos nº 382-14.2005.811.0041, Protocolo 

189052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198134 Nr: 8887-91.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DE JESUS GADDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DURVAL TEODORO 

DE MELO, para devolução dos autos nº 8887-91.2005.811.0041, Protocolo 

198134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199730 Nr: 10711-85.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRACIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DURVAL TEODORO 

DE MELO, para devolução dos autos nº 10711-85.2005.811.0041, 

Protocolo 199730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 995245 Nr: 21150-09.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL ENERGIA S/A, RAFAEL JOSÉ DE 

OLIVEIRA, MARCELO AVALONE, CARLOS EDUARDO AVALONE, PAULO 

GUIDA, ROBERTO HESKETH, CARLOS AVALONE JUNIOR, JOÃO MAURO 

BOSCHEIERO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO 

PITELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B/MT

 Com estas considerações, julgo improcedente o pedido de arbitramento 

de honorários advocatícios, pois o acessório segue o principal se o 

processo foi liquidado através de acordo os honorários advocatícios 

presume-se que também foram, ACOLHO os presentes Embargos de 

Declaração para sanar o erro material afastando a condenação do 

devedor em custas judiciais.Registre-se. Intime-se. Cuiabá, ¬19 de agosto 

de 2019.José Arimatea Neves CostaJuiz de Direito Auxiliar da 

CorregedoriaPortaria n. 42/2019 - CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827206 Nr: 33093-91.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GYORDANO 

REINERS BRITO ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

33093-91.2013.811.0041, Protocolo 827206, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 963220 Nr: 6132-45.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em obediência ao disposto nos Arts. 332, 771, 802 e 927, 

incs. III e IV, todos do CPC/2015, e Súmula STJ 392 e REsp STJ 

1045472/BA, INDEFIRO o pedido de inclusão do polo passivo deste 

processo executivo com redirecionamento das CDA’s executadas a AC 

CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 

21.239.999/0001-04 (fls. 14/24), bem como, com fundamento nos Arts. 32 

e 34 do Código Tributário Nacional c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código 

Tributário Municipal de Cuiabá/MT, JULGO IMPROCEDENTE, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, e DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 6132-45/2015, promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF Nº 

021.808.471-49, nos termos dos Arts. 332, incs. I e II; 487, inc. I; 771, § 

único; 925 e 927, inc. III, todos do CPC/2015. Consequentemente, 

DETERMINO O CANCELAMENTO E/OU EXCLUSÃO DAS INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA’s Nºs 607552 

venc. 10/03/2010; 717783 venc. 10/03/2011; 1008598 venc. 10/04/2013 e 

884993 venc. 12/03/2012, tendo como contribuinte ANTONIO LINO DA 

SILVA PINTO - CPF Nº 021.808.471-49, da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 

C.P.), por serem inexigíveis face à ilegitimidade passiva ad causam da 

Parte Executada.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, e(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

14 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 748112 Nr: 45401-33.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICENOR FERREIRA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EXECUÇÃO FISCAL Nº 45401-33/2011 - CÓD. 748112EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO NICENOR FERREIRA PINA. CPF 052.956.701-63. CDA 

Nº 542533 venc. 10/03/2010.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.43.038.0768.003 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 3.200,4(...) 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de extinção apresentado pelo Município 

de Cuiabá, fls. 53, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL Nº 45401-33/2011 – CÓD. 

748112, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NICENOR 

FERREIRA PINA – CPF 052.956.701-63, face o cancelamento administrativo 

da CDA Nº 542533 venc. 10/03/2010, com pedido de desistência 

apresentado pela Procuradoria Fiscal Municipal somente após o 

comparecimento espontâneo da Parte Executada, dando por prejudicada a 

análise do meritum causae da Exceção de Pré-Executividade oposto 

nestes autos.EXCLUA A CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foi cancelada 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao 

pagamento de honorários sucumbenciais ao Advogado da Parte 

Executada, e atenta ao trabalho desenvolvido pelo Causídico nestes 

autos, bem como ao valor da causa, os ARBITRO EM R$1.547,52- (um mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme Art. 85§§ 2º e 8º do CPC/2015, correspondendo a 1/3 do valor 

mínimo estabelecido na Tabela XIV da OAB/MT de fevereiro de 2019 para 

a advocacia fiscal (5 URH : 3).INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIMEM (DJe) o Advogado Constituído nos autos às fls. 22/52, 

e a Parte Executada pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 963225 Nr: 6134-15.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 6134-15/2015 – CÓD. 963225EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO CPF Nº 

021.808.471-49 CDA’s Nºs 780064 venc. 10/03/2011; 1055417 venc. 

10/04/2013 e 912085 venc. 12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.065.0329.001(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Após detida análise dos autos, constato que até a presente data 

não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CERTIFIQUE acerca da inexistência da citação, por qualquer motivo, e 

DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido 

de EXTINÇÃO (fls. 09/11 e fls. 12), para manifestar nos autos, suprindo 

falta necessária à efetivação da citação e integração processual, NO 

PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de 

EXTINÇÃO desta Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, com 

a consequente EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. 

I(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro 2020. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 963229 Nr: 6135-97.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 6135-97/2015 – CÓD. 963229EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO CPF Nº 

021.808.471-49 CDA’s Nºs 723923 venc. 10/03/2011; 1048652 venc. 

10/04/2013 e 824489 venc. 12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.11.001.0124.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO R$ 

2 4 . 5 3 1 , 8 8 - D E C I S Ã O 1 0 1 0 1 3 V I S T O S ,  E M  C O R R E I Ç Ã O 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL(...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Após detida análise dos autos, 

constato que até a presente data não foi cumprida a determinação de 

CITAÇÃO PESSOAL da Parte Executada, sendo certo que a CITAÇÃO 

VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL para validade do processo e 

IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o devedor, conforme dispõem os 

Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo inclusive causa de NULIDADE da 

própria Execução, que deve ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos 

do inciso II do Art. 803 do CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município 

Exequente ‘tomar todas as providencias necessárias para viabilizar a 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO), conforme impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do 

CPC/2015, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor que CERTIFIQUE acerca da inexistência da 

citação, por qualquer motivo, e DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao 

Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador 

Fiscal que Subscreveu pedido de EXTINÇÃO (fls. 16/18 e fls. 19), para 

manifestar nos autos, suprindo falta necessária à efetivação da citação e 

integração processual, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

INDEFERIMENTO do pedido de EXTINÇÃO desta Execução Fiscal e 

INDEFERIMENTO da petição inicial, com a consequente EXTINÇÃO DESTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, 

Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 398293 Nr: 1318-06.1986.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:2.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1318-06/1986 – CÓD 398293EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO EDSON MECCHICPF NÃO INFORMADO CDA Nº 

0 1 2 4 2 2  v e n c .  2 3 1 / 1 2 / 1 9 8 2 . I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L  N º 

01.4.14.510.2200.073 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: CZ$ 6,61 

DESPACHO1011010VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 17/06/1986 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de EDSON MECCHI – CPF NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 012422 venc. 

231/12/1982, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição 

Municipal Nº 01.4.14.510.2200.073 e o valor atribuído à causa foi CZ$ 

6,61, fls. 04/05.Em 22/09/1987 foi determinada a citação da Parte 
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Executada, fls. 06, não havendo informações quanto ao seu 

cumprimento.Na data de 23/05/1996 o Juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, julgou EXTINTO o processo, com fundamento no Art. 

267, inc. II, do CPC/73 e ordenou o seu ARQUIVAMENTO, fls. 06.O feito foi 

REDISTRIBUÍDO à esta Vara Especializada de Execução Fiscal em 

16/09/2019, segundo consta do Sistema Apolo do Fórum da Capital. Em 

09/10/2019 a Secretaria deste Juízo certificou a REDISTRIBUIÇÃO do feito, 

fls. 07.Os autos vieram à conclusão ao Gabinete I deste Juízo na data de 

30/10/2019, segundo o Sistema Apolo, ante o disposto no Provimento n. 

18/2019-CM de 09/09/2019 - Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, face o fim do Regime de Exceção 2019. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise dos autos, verifica-se que já foi 

proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO (fls. 06), inexistindo nos autos e no 

Sistema Apolo informações quanto à INTIMAÇÃO PESSOAL da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente da referida sentença, a qual NÃO 

foi publicada no DJe, bem como os autos NÃO(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 37482 Nr: 11990-19.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONST. E EMP. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:2.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, JOEL 

QUINTELLA - OAB:9563/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 11990-19/1999 – CÓD. 37482EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO ARACRUZ CONST. E EMP. LTDA.CNPJ Nº 

01.300.912/0001-41 CDA’s Nºs 004602 venc. 28/02/1996, 004603 venc. 

28/02/1997 e 004604 venc. 28/02/1996.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.23.049.0103.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: 857,71 UFIR’S 

SENTENÇA10196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE(...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, com fundamento no Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da 

Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

11990-19/1999 - CÓD. 37482, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ARACRUZ CONST. E EMP. LTDA. – CNPJ Nº 

01.300.912/0001-41, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscritos nas CDA’s Nºs 

004602 venc. 28/02/1996, 004603 venc. 28/02/1997 e 004604 venc. 

28/02/1996, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 180873 Nr: 27928-78.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MONTEIRO LOTUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2507/2004 - CÓD. 180873EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO RODRIGO MONTEIRO LOTUFO. CPF Nº 819.378.571-15. 

CDA’s Nºs 43860 venc. 29/01/1999, 103707 venc. 20/12/2000, 30276 

venc. 21/11/2001, 98177 venc. 31/12/2002 e 180772 venc. 

20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.32.001.0337.020 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ (...)Assim, com fundamento no Art. 485, 

inc. IV e VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o 

pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 43/45, e 

DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 2507/2004 - CÓD. 180873, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RODRIGO MONTEIRO LOTUFO – 

CPF 819.378.571-15, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 

43860 venc. 29/01/1999, 103707 venc. 20/12/2000, 30276 venc. 

21/11/2001, 98177 venc. 31/12/2002 e 180772 venc. 20/01/2003, após a 

distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, 

DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram 

canceladas administrativamente.PROCEDO ao desbloqueio dos valores 

constritos via BACENJUD às fls. 40/41, conforme Recibo de 

Protocolamento de Desbloqueio – Protocolo Nº 20120001281688, em 

anexo, parte integrante desta sentença. ISENTO de custas processuais, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a 

pedido do Município Exequente e conforme expressa (...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 9565-43.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBMAQUINAS COM SERVIÇOS 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO - 

OAB:PROC.GERAL-ADJU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 942/2004 - CÓD. 158383EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA IBMAQUINAS COM SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA. 

CNPJ Nº 03.120.600/001. CDA Nº 209 venc. 12/05/2000INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 18085 - MULTAVALOR DA EXECUÇÃO: R$ 

436,39-DECISÃO10941VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 06/05/2004 (...).Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)ISTO POSTO, por se tratar de 

competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e 

DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente, a quem compete 

processar esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 942/2004 - CÓD. 158383, cujo 

objeto é referente à Multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas e 

à Lei Complementar Municipal Nº 33/1997.DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário a remessa dos presentes autos ao Cartório Distribuidor do 

Fórum da Capital para a redistribuição ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens.INTIME (DJe) o Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, e conforme 
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Arts. 271 e 274, ambos do CPC/2015.PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 189455 Nr: 991-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES, LUCIANO SALLES 

CHIAPPA, MARCELO SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO -PROCURADOR GERAL - OAB:

 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº127/2005 - CÓD. 189455EXEQTE: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁEXCDO: JOSÉ MURA JUNIORCPF Nº 

062.075.928-32. CDA’s Nºs 39855 venc. 29/01/1999, 39856 venc. 

29/01/1999, 39857 venc. 29/01/1999(...)necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Inicialmente, considerando que já houve EXTINÇÃO DOS AUTOS, 

conforme relatado acima, INDEFIRO o pedido vindicado pelo Município 

Exequente de fls. 129/133.Inobstante o pedido de Extinção postulado pelo 

Município Exequente às fls. 129/133, observo que inexistem nos autos 

informações quanto ao cumprimento da determinação de intimação 

proferida por este Juízo em 04/07/2018, fls. 115/119, a qual oportunizou 

ao Município de Cuiabá IMPUGNAR o demonstrativo de pagamento.Isto 

posto, ad cautelam, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que CERTIFIQUE 

quanto a intimação do Município Requerido conforme determinado às 

fls.115/119, inexistindo a INTIMAÇÃO, DÊ-SE VISTA imediatamente ao 

Município Requerido (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, para impugnar o demonstrativo do 

crédito cobrado nestes autos (R$ 569,38), querendo, no prazo de 30 

(trinta dias), ocasião em que poderá arguir quaisquer das matérias 

elencadas nos incisos I a VI do Art. 535 do CPC/2015, sob pena de ser 

expedida a respectiva ORDEM DE PAGAMENTO da obrigação tida de 

pequeno valor.Decorrido ou não in albis o prazo de trinta dias, CERTIFIQUE 

o Sr. Gestor sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para as providências determinadas no § 3º do Art. 535 do 

CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). INTIMEM (DJe) os Advogados 

Requerentes desta decisão.PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 218403 Nr: 27096-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RIBEIRO TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 27096-11/2005 – CÓD. 218403EXEQTE: INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL – INMETRO.EXECDA: EDNA RIBEIRO TAQUES DA SILVA.CGC 

Nº 04.586.448/001-90.CDA Nº 162 venc. 18/04/2005.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº NÃO INFORMADOVALOR DA EXECUÇÃO R$ 

54,03-DECISÃO10941VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 19/07/2005, promovida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE (...).Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.(...), DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO às 

Varas Federais, a quem compete processar esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 

27096-11/2005 – COD. 218403, cujo objeto é referente à CDA por Taxa de 

Serviço Metrológico.DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário a remessa dos 

presentes autos à Justiça Federal para a redistribuição ao Juízo 

competente, com as minhas singelas homenagens.INTIME (DJe) o Instituto 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada pessoalmente por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC/2015conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC/2015.PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 864209 Nr: 4976-56.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 4976-56/2014 – CÓD. 864209EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO CPF Nº 

021.808.471-49 CDA’s Nºs 487496 venc. 10/03/2009; 631730 venc. 

1 0 / 0 3 / 2 0 1 0 ;  7 1 8 4 7 0  v e n c .  2 0 / 1 0 / 2 0 1 1  e  8 9 9 1 5 4  v e n c . 

12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.11.001.0124.002 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO R$ 7.490,22-DECISÃO101013VISTOS, 

(...)CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL para validade do processo e 

IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o devedor, conforme dispõem os 

Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo inclusive causa de NULIDADE da 

própria Execução, que deve ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos 

do inciso II do Art. 803 do CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município 

Exequente ‘tomar todas as providencias necessárias para viabilizar a 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO), conforme impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do 

CPC/2015, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor qu(...)C/2015Decorrido o prazo acima de trinta 

dias, sem manifestação do Município Exequente sobre a não citação da 

Parte Executada, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, face a nulidade desta execução, por falta de citação da Parte 

Executada (ATO ORDINATÓRIO).INTIME (DJe) imediatamente o Município 

Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

Subscreveu pedido de extinção (fls. 13/15 e fls. 16), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do CPC/2015.DEIXO de 

determinar a intimação da Parte Executada, face ao desacerto do 

endereço indicado na petição inicial pelo Município Exequente.PUBLIQUE 

(DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015.CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 15 de janeiro 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 871062 Nr: 10330-62.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, MAYNA 
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DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/MT

 Assim, com fundamento nos Arts. 32, 34, 174, 130 e 131, todos do CTN 

c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT e Art. 

8º, § 2º da LEF, em obediência ao disposto nos Arts. 240, 332, incs. I e II, 

771, § único, 802, 925 e 927, incs. III e IV, todos do CPC/2015, e Súmula 

STJ 392 e REsp STJ 1045472/BA, DECLARO NULOS estes títulos 

executivos extrajudiciais executados nestes autos, JULGO 

IMPROCEDENTE, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, E DECLARO EXTINTA 

esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 10330-62/2014 – CÓD. 871062, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ Nº 05.808.790/0001-50. 

Consequentemente, às CDA’s INSCRITAS COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ilegitimidade passiva da Parte Executada.ISENTO 

de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, por carta registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do 

CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 897907 Nr: 28222-81.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERRAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 28222-81/2014- CÓD. 897907EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO JOÃO FERRAZ JUNIOR. CPF Nº 432.679.121-72. 

CDA’s Nºs 472839 venc. 10/03/2009 e 956284 venc. 10/03/2010. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.4.31.026.0108.001 – IPTU.VALOR DA 

EXECUÇÃO: R$ 4.386,89-DECISÃO101013VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL (...) o fim do Regime de 

Exceção 2019.Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Após 

detida análise dos autos, constato que até a presente data não foi 

cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte Executada, 

sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL para validade 

do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o devedor, 

conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo inclusive causa 

de NULIDADE da própria Execução, que deve ser declarada de ofício pelo 

Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do CPC/2015.Por outro lado, é 

dever do Município Exequente ‘tomar todas as providencias necessárias 

para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º’ 

(INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme impõem o § 2º do Art. 240 e 

Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À 

ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CERTIFIQUE acerca da 

existência ou não da citação, por qualquer motivo, e DÊ-SE VISTA (DJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do 

Sr. Procurador Fiscal qu,e Subscreveu pedido de EXTINÇÃO (fls. 12), para 

manifestar nos autos, suprindo falta necessária à efetivação da citação e 

integração processual, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

INDEFERIMENTO do pedido de EXTINÇÃO desta Execução Fiscal e 

INDEFERIMENTO da petição inicial, com a consequente EXTINÇÃO DESTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, 

Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015Decorrido o prazo acima 

de trinta dias, sem manifestação do Município Exequente sobre a não 

citação da Parte Executada,(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 15 de 

janeiro 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...).FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 912474 Nr: 38536-86.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ANDREIA CANNO BETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 38536-86/2014 – CÓD. 912474EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA MARA ANDREIA CANNO BETONI CPF Nº 

110.631.108-66.CDA’s Nºs 464119 venc. 10/03/2009; 629688 venc. 

10/03/2010; 717243 venc. 20/10/2011; 912946 venc. 12/03/2012 e 

1 0 1 8 5 4 1  v e n c .  1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 . I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L  N º 

01.2.35.043.0030.022 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO R$ 

6 . 2 5 8 , 2 6 - . S E N T E N Ç A 1 0 1 9 6 V I S T O S ,  E M  C O R R E I Ç Ã O 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 20/08/2014, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARA ANDREIA 

CANNO BETONI - CPF Nº 110.631.1(...)DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

38536-86/2014 - CÓD. 912474, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de MARA ANDREIA CANNO BETONI - CPF Nº 110.631.108-66, 

face à ocorrência da prescrição direta do crédito inserido na CDA de nº 

464119 venc. 10/03/2009, e a prescrição intercorrente da pretensão do 

recebimento dos créditos executados representados pelas CDA’s Nºs 

629688 venc. 10/03/2010, 717243 venc. 20/10/2011, 912946 venc. 

12/03/2012 e 1018541 venc. 10/04/2013, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta 

Ação de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 411207 Nr: 40702-67.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 40702-67/2009 - CÓD. 411207EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA ARISTIDES DIAS. CPF 630.708.981-49. CDA Nº 173 

venc. 24/09/2005INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 92983 – CRÉDITO NÃO 

TRIBUTÁRIO - INFRAÇÃO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURA. VALOR 

DA EXECUÇÃO: R$ 1.162,43-DECISÃO101013VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 30/12/2019 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARISTIDES DIAS – CPF 

630.708.981-49, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas 

CDA Nº 173 venc. 24/09/2005, referente ao não pagamento de CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO - INFRAÇÃO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 747 de 3769



Inscrição Municipal nº 92983, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.162,43-, 

fls. 08/09.Na data de 03/02/2010 foi determinada a Citação por Carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescric(...)19 o Município 

Exequente MANIFESTOU AQUIESCÊNCIA com a decisão de fls. 17/19 e 

requereu remessa dos autos ao Juízo competente, conforme preconiza o 

Art. 64, § 3º do NCPC, acostando “Multa publicada pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano”, fls. 20/29.Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que o 

Município Exequente manifestou aquiescência com a DETERMINAÇÃO de 

fls. 17/19, na qual este Juízo DECLÍNOU a competência à Vara Esp. do 

Meio Ambiente, CUMPRA imediatamente a referida decisão, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário REMETER os presentes autos ao Cartório Distribuidor do 

Fórum da Capital para a redistribuição ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens.PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito- 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015:Art. 205. ...§ 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 760104 Nr: 12442-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Na data de 27/05/2013 a Parte Requerente apresentou IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, alegando que “(...) os extratos expedidos pelo próprio 

Requerido, presentes na Inicial, demonstram cabalmente que referências 

(...) já extrapolara o prazo prescricional sem ajuizamento da execução 

fiscal.” sic, ante o exposto requereu o JULGAMETO ANTECIPADO DA 

LIDE, fls. 80/81.Em 13/08/2013 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda 

Pública, determinou que fosse ouvido o Ministério Público, fls. 82, o qual se 

manifestou no dia 09/09/2013, alegando ausência de interesse público 

capaz de justificar a intervenção ministerial, sendo assim, deixou de 

manifestar-se no presente feito, o qual se prossegue independentemente 

da manifestação da Instituição, fls. 83/85.Na data de 04/04/2014 o Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a intimação do Município 

de Requerid(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Considerando que até o presente momento não houve o 

cumprimento da decisão que determinou a intimação da Parte Requerente 

para manifestar interesse nos autos (fls. 98), CUMPRA imediatamente a 

referida decisão, devendo o Sr. Gestor Judiciário INTIMAR a Parte 

Requerente, através de seus Advogados (DJe), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos quanto ao interesse processual, 

conforme a decisão de fls. 98.Decorrido o prazo assinalado, COM ou SEM 

manifestação da Parte Requerente, CERTIFIQUE e venham os autos À 

CONCLUSÃO.PUBLIQUE na forma do §3º do Art. 205 do CPC/15.CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 149278 Nr: 3864-04.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO - 

OAB:4186-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 529/2004 - CÓD. 149278EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA SUPERMERCADO MODELO LTDA. CNPJ 

00.949.610/0007-2. CDA’s Nºs 7 venc. 15/04/2003, 8 venc. 15/04/2003, 9 

venc. 02/05/2003 e 10 venc. 01/07/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 50067 

– ICSP. VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 1.870,12-DECISÃO10941VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE...(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.(...)ISTO POSTO, por se tratar de competência absoluta, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara 

Especializada do Meio Ambiente, a quem compete processar esta 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 529/2004 - CÓD. 149278, cujo objeto é referente à 

Multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas e à Lei Complementar 

Municipal Nº 33/1997.DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário a remessa dos 

presentes autos ao Cartório Distribuidor do Fórum da Capital para a 

redistribuição ao Juízo competente, com as minhas singelas 

homenagens.INTIME (DJe) o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, e conforme Arts. 271 e 

274, ambos do CPC/2015.PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 169915 Nr: 19217-84.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA HELENA A. DE J. 

ALCOFORADO - PROC. MUNIC. - OAB:2695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1723/2004 - CÓD. 169915EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA MARIA APARECIDA RIBEIRO. CPF NÃO 

INFORMADO(...)FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, verifica-se que 

estes autos não foram DISTRIBUÍDOS a este Juízo, conforme se verifica 

em suas folhas e também na consulta efetuada nesta data no Sistema 

Apolo, impressa em “Print Screen” em anexo, parte integrante desta 

sentença, contrariando o disposto no Art. 284 do CPC/2015, razão pela 

qual, com fundamento no Art. 139, inc. IX c/c Art. 288 do CPC/2015, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR a remessa imediata 

deste feito ao Distribuidor para proceder à sua necessária redistribuição, 

no PRAZO DE 48 HORAS, sob pena de responsabilidade e, em seguida, 

CUMPRA o Sr. Gestor Judicial o disposto no § 3º do Art. 629 da CNG 

CGJ/TJMT, porém DEIXANDO DE AUTUAR, fixando apenas NOVA 

ETIQUETA, para economia processual, CERTIFICANDO e, em seguida, 

CUMPRA o Sr. Gestor as determinações abaixo, devidamente 

fundamentadas, conforme Art. 203, § 1º do CPC/2015.Da análise dos 

autos, observa-se que houve a integração da relação processual que se 

deu com a Citação da Parte Executada em 24(...)DEFIRO o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 62/63, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1723/2004 - CÓD. 169915, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARIA APARECIDA RIBEIRO – CPF 

NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 

20230 venc. 29/01/1999, 21166 venc. 29/01/1999, 21167 venc. 

29/01/1999, 76326 venc. 20/12/2000, 77346 venc. 20/12/2000, 77347 

venc. 20/12/2000, 4759 venc. 21/11/2001, 4760 venc. 21/11/2001, 63948 

venc. 31/12/2002, 64891 venc. 31/12/2002, 64892 venc. 31/12/2002, 

139541 venc. 20/01/2003, 140769 venc. 20/01/2003 e 140770 venc. 

20/01/2003, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS 

CDA’S EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 199637 Nr: 10851-22.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARRA BENEDITA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 10851-22/2005 – CÓD. 199637EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO JUSARRA BENEDITA DE JESUSCPF Nº (...)Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, DECLARO 

EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 10851-22/2005 - CÓD. 199637, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JUSARRA BENEDITA DE JESUS – 

CPF NÃO INFORMADO, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 

5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia, face à ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do 

recebimento dos créditos executados representados pelas CDA’s Nºs 

52860 venc. 29/01/1999, 113769 venc. 20/12/2000, 37325 venc. 

21/11/2001, 107991 venc. 31/12/2002 e 191813 venc. 20/01/2003, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal.ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060186-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VANDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060186-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RÔMULO VANDONI CPF Nº 001.714.171-00 - 

CONTRIBUINTE 28862 CDA's Nºs 2016 / 1310085; 2017 / 1488217; 2018 / 

1727351; 2019 / 1894076 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.15.069.0525.040 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.244,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 
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suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060192-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060192-09.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUY OLIVEIRA AGUIAR CPF Nº 229.967.881-68 - 

CONTRIBUINTE 17888 CDA's Nºs 2016 / 1274381; 2017 / 1575507; 2018 / 

1600168; 2019 / 1782047 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.33.001.0471.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.536,71 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 
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que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
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seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 
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prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002366-67.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON OLIVEIRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0002366-67.2004.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2004 

00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ZENILSON 

OLIVEIRA NOGUEIRA CPF Nº 110.808.501-63 CDA's Nºs 1999/41853; 

2000/101379; 2001/28003 e 2003/177676. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.086.0286.009 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 784,16- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída originariamente de forma física em 01/02/2005, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ZENILSON 

OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF Nº 110.808.501-63, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 41853 venc. 

29/01/1999; 101379 venc. 20/12/2000; 28003 venc. 21/11/2001 e 177676 

venc. 20/01/2003, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.15.086.0286.009, e o valor atribuído à causa 

foi R$784,16- (ID 26009275). Com a inicial vieram cópias das CDA’s acima 

mencionadas (ID 2609277). Em 14/09/2005 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 26009278 – p. 09), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 15/04/2007 (26009278 – p. 12), a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento: “Desconhecido” (ID 26009278 – p. 17). Em 

10/09/2019 o Município Exequente requereu a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

com fundamento no Art. 924, inc. II, do CPC/2015, conforme se lê do 

carimbo aposto e assinado pelo Procurador Municipal Dr. Durval Teodoro 

de Melo (ID 26009279 – p. 28), juntando na oportunidade “EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE”, onde se lê que as CDA’s executadas foram adimplidas. 

(ID 26009279 – p. 28). Em 11/11/2019 os autos foram digitalizados, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 1076/2019-PRES-CGJ, e REdistribuídos 

automaticamente no Sistema PJe, nos termos da Resolução n° 

185/2013-CNJ (ID 26009276). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após detida análise dos autos, constato que até a presente data 

não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015. Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CERTIFIQUE acerca da inexistência da citação, por qualquer motivo, e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido 

de EXTINÇÃO (ID 26009279 – p. 28), para manifestar nos autos, suprindo 

falta necessária à efetivação da citação e integração processual, NO 

PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de 

EXTINÇÃO desta Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, com 

a consequente EXTINÇÃO DESTE PJE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 

Decorrido o prazo acima de trinta dias, sem manifestação do Município 

Exequente sobre a não citação da Parte Executada, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, face a nulidade 

desta execução, por falta de citação da Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido de 

suspensão (ID 1723350), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º, todos do CPC/2015. DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada, face ao desacerto do endereço indicado na petição inicial pelo 

Município Exequente. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja – 

LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 1º - A execução judicial para cobrança da 

Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8o Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 803. É nula a execução se: ... II - o 

executado não for regularmente citado; ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 
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quinze dias a seis meses, e multa. FIM

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000967-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000967-24/2020 Autuação 09/01/2020 

Última distribuição 09/01/2020 Valor da causa R$1.000,00 IMPTE: SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTRAS IMPDO: SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT 941 Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar proposta via PJE (ID do 

documento: 27885984) em 09/01/2020 por SDB Comércio de Alimentos 

Ltda. – Filial 17 e Outras em desfavor do Secretário Adjunto da Receita 

Pública Estadual, onde se pretende a tutela antecipada para o fim de 

suspender a exigibilidade dos débitos discutidos em todos os processos 

administrativos em seguida descritos: 1. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 13 .458 .305-1  09 .477 .652 /0018-34  143787 /337 /68 /2019  

5677519/2019; 2. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.425.320-5 

09.477.652/0010-87 128826/337/68/2019 5677496/2019; 3. SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.456.440-5 09.477.652/0017-53 

86608/337/68/2019 5677454/2019; 4. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 4 0 3 . 6 0 0 - 0  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 0 9 - 4 3  8 5 2 7 0 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677462/2019; 5. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.124-1 

09.477.652/0028-06 87893/337/68/2019 5677515/2019; 6. SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 13.563.762-7 09 .477.652/0027-25  

130849/337/68/2019 5677457/2019; 7. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 5 1 5 . 4 5 3 - 7  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 2 1 - 3 0  8 7 3 4 1 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677461/2019; 8. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.563.757-0 

09.477.652/0032-92 87887/337/68/2019 5677501/2019; 9. SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 13.563.760-0 09 .477.652/0029-97  

87888/337/68/2019 5677492/2019; 10. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 13 .692 .255-4  09 .477 .652 /0037-05  131309 /337 /68 /2019  

5677512/2019; 11. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.125-0 

09.477.652/0034-54 87894/337/68/2019 5677488/2019; 12. SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.126-8 09.477.652/0031-01 

130856/337/68/2019 5677479/2019; 13. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 6 9 2 . 2 5 6 - 2  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 3 8 - 8 8  8 9 0 8 2 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677513/2019; 14. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.425.805-3 

09.477.652/0014-00 85770/337/68/2019 5677450/2019. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise do presente 

mandamus, verificase que a competencia para processar e julgar o 

presente feito eletrônico é de uma das Varas Especilizadas da Fazenda 

Pública, uma vez que, em relação aos objetos dos Procesos 

Administrativos listados na exordial, não existe informação de qualquer 

ação executiva fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, ou mesmo 

informação de inscrição de eventual crédito fazendário em Dívida Ativa do 

Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento perante 

este Juízo. Com efeito, conforme Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da 

Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” (negritei). 

Assim, considerando que se trata de competência absoluta, fixada de 

acordo com a matéria, evidencia-se que este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar esta ação mandamental. Por tais 

fundamentos, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara 

Especializada em Execução Fiscal e DECLINO em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o Art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP. REDISTRIBUAM imediatamente estes autos 

eletrônicos ao Juízo Competente, procedendo-se às necessárias baixas 

no Sistema PJe e Relatórios do Juízo. INTIME a Parte Impetrante e seu 

Advogado (PJe e DJe). Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal pmf

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000967-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000967-24/2020 Autuação 09/01/2020 

Última distribuição 09/01/2020 Valor da causa R$1.000,00 IMPTE: SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTRAS IMPDO: SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT 941 Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar proposta via PJE (ID do 

documento: 27885984) em 09/01/2020 por SDB Comércio de Alimentos 

Ltda. – Filial 17 e Outras em desfavor do Secretário Adjunto da Receita 

Pública Estadual, onde se pretende a tutela antecipada para o fim de 

suspender a exigibilidade dos débitos discutidos em todos os processos 

administrativos em seguida descritos: 1. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 13 .458 .305-1  09 .477 .652 /0018-34  143787 /337 /68 /2019  

5677519/2019; 2. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.425.320-5 

09.477.652/0010-87 128826/337/68/2019 5677496/2019; 3. SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.456.440-5 09.477.652/0017-53 

86608/337/68/2019 5677454/2019; 4. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 4 0 3 . 6 0 0 - 0  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 0 9 - 4 3  8 5 2 7 0 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677462/2019; 5. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.124-1 

09.477.652/0028-06 87893/337/68/2019 5677515/2019; 6. SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 13.563.762-7 09 .477.652/0027-25  

130849/337/68/2019 5677457/2019; 7. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 5 1 5 . 4 5 3 - 7  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 2 1 - 3 0  8 7 3 4 1 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677461/2019; 8. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.563.757-0 

09.477.652/0032-92 87887/337/68/2019 5677501/2019; 9. SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 13.563.760-0 09 .477.652/0029-97  
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87888/337/68/2019 5677492/2019; 10. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 13 .692 .255-4  09 .477 .652 /0037-05  131309 /337 /68 /2019  

5677512/2019; 11. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.125-0 

09.477.652/0034-54 87894/337/68/2019 5677488/2019; 12. SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.564.126-8 09.477.652/0031-01 

130856/337/68/2019 5677479/2019; 13. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

L T D A  1 3 . 6 9 2 . 2 5 6 - 2  0 9 . 4 7 7 . 6 5 2 / 0 0 3 8 - 8 8  8 9 0 8 2 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 9  

5677513/2019; 14. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.425.805-3 

09.477.652/0014-00 85770/337/68/2019 5677450/2019. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise do presente 

mandamus, verificase que a competencia para processar e julgar o 

presente feito eletrônico é de uma das Varas Especilizadas da Fazenda 

Pública, uma vez que, em relação aos objetos dos Procesos 

Administrativos listados na exordial, não existe informação de qualquer 

ação executiva fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, ou mesmo 

informação de inscrição de eventual crédito fazendário em Dívida Ativa do 

Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento perante 

este Juízo. Com efeito, conforme Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da 

Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” (negritei). 

Assim, considerando que se trata de competência absoluta, fixada de 

acordo com a matéria, evidencia-se que este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar esta ação mandamental. Por tais 

fundamentos, DECLARO a incompetência absoluta desta Vara 

Especializada em Execução Fiscal e DECLINO em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o Art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP. REDISTRIBUAM imediatamente estes autos 

eletrônicos ao Juízo Competente, procedendo-se às necessárias baixas 

no Sistema PJe e Relatórios do Juízo. INTIME a Parte Impetrante e seu 

Advogado (PJe e DJe). Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal pmf

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061044-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO RIBEIRO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061044-33.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVALDO RIBEIRO DA CUNHA CPF Nº 

012.330.253-68 - CONTRIBUINTE 306749 CDA's Nºs 2016 / 1405609; 2017 

/ 1433154 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 53713 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.060,14 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061049-55.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JEREMY SHING - ME CNPJ Nº 08.707.906/0001-52 - 

CONTRIBUINTE 734908825 CDA's Nºs 2016 / 1405440; 2017 / 1445885; 

2018 / 1748122; 2019 / 1771603 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 126127 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.442,84 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 
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desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061051-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOS ANGELES PAO E CARNE INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061051-25.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LOS ANGELES PÃO E CARNE INDUSTRIA & 

COMERCIO LTDA - EPP CNPJ Nº 00.955.583/0001-04 - CONTRIBUINTE 

153158 CDA's Nºs 2016 / 1404165; 2017 / 1432253; 2018 / 1745457; 2019 

/ 1776894 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 22469 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.692,11 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 761 de 3769



manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061053-92.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARDEM MACHADO DE SOUZA CPF Nº 

522.399.346-20 - CONTRIBUINTE 172612 CDA's Nºs 2016 / 1403157; 2017 

/ 1443118; 2018 / 1740413; 2019 / 1760160 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

140004 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.984,79 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 
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máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 
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ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061039-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TEMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061039-11.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MONICA TEMPEL CPF Nº 030.939.919-00 - 

CONTRIBUINTE 316157 CDA's Nºs 2016 / 1313249; 2017 / 1564154; 2018 / 

1698028; 2019 / 1786540 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.010.0389.003 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.538,97 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 
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remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 
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petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061074-68.2019.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRTES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061074-68.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO VIRTES PEREIRA CPF Nº 160.241.681-87 

- CONTRIBUINTE 373650 CDA's Nºs 2016 / 1283099; 2017 / 1536629; 2018 

/ 1609305; 2019 / 1828099 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.036.0117.002 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.563,23 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 
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AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADA: JUCILEI HELENA DA SILVA - ME CNPJ Nº 
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2017 / 1430335; 2018 / 1748914; 2019 / 1773319 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 86194 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 11.291,58 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 771 de 3769



remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 
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petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA - ME CNPJ Nº 

22.918.679/0001-35 - CONTRIBUINTE 734974787 CDA's Nºs 2016 / 

1382931; 2016 / 1406045; 2017 / 1436099; 2018 / 1731478; 2019 / 

1764005 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 142773 - MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.314,25 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 
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desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061076-38.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELSO PÍCOLO CPF Nº 280.473.709-87 - 

CONTRIBUINTE 734751107 CDA's Nºs 2016 / 1282236; 2017 / 1555276 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.033.0568.249 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.093,64 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061052-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMORIM & CARLOTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061052-10.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMORIM & CARLOTO LTDA - ME CNPJ Nº 

11.113.742/0001-40 - CONTRIBUINTE 734829479 CDA's Nºs 2016 / 

1397066; 2017 / 1432088; 2018 / 1747379; 2019 / 1763583 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 103014 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 11.945,50 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 778 de 3769



Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
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máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061056-47.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA EUGENIA LOZANO DE PACIO CPF Nº 

417.327.820-91 - CONTRIBUINTE 172618 CDA's Nºs 2016 / 1391066 2017 

/ 1431322 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 56102 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.017,78 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061063-39.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME 

CNPJ Nº 07.685.301/0002-26 - CONTRIBUINTE 734882523 CDA's Nºs 2016 

/ 1401922; 2017 / 1435532; 2018 / 1732511; 2019 / 1764666 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 119650 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.563,07 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 
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motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALFHA CORRESPONDENTE FISCAL LTDA - ME 

CNPJ Nº 00.106.530/0001-19 - CONTRIBUINTE 253912 CDA's Nºs 22016 / 

1396348; 2017 / 1429141; 2018 / 1735721; 2019 / 1757043 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 52080 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 787 de 3769



que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061084-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIROS E MELO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061084-15.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VIVEIROS E MELO LTDA CNPJ Nº 

19.125.622/0001-74 - CONTRIBUINTE 734929771 CDA's Nºs 2016 / 

1398743; 2017 / 1440853; 2018 / 1749615; 2019 / 1756554 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 132902 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 8.710,98 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 
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motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061061-69.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CERRAGRO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 

Nº 36.912.509/0001-58 - CONTRIBUINTE 161194 CDA's Nºs 2016 / 

1379831; 2017 / 1430738; 2018 / 1748297; 2019 / 1760306 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 44326 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061083-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA NIEVES WEBER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061083-30.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VERÔNICA NIEVES WEBER - ME CNPJ Nº 

03.589.004/0001-45 - CONTRIBUINTE 185542 CDA's Nºs 2016 / 1383206; 

2017 / 1438981; 2018 / 1745335; 2019 / 1770329 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 68616 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 14.639,92 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 794 de 3769



econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061062-54.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RESTAURANTE BUON SAPORE LTDA - ME CNPJ Nº 

07.367.768/0001-47 - CONTRIBUINTE 380760 CDA's Nºs 2016 / 1396289; 

2017 / 1434359; 2018 / 1732801; 2019 / 1775125 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 88794 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 9.166,12 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 799 de 3769



econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: CONTESE CONTABILIDADE E SERVIÇOS 
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/ 1775241 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 43207- MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061096-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061096-29.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLEBERTON SOARES CPF Nº 144.389.878-30 - 

CONTRIBUINTE 112348 CDA's Nºs 2016 / 1314546; 2017 / 1522565; 2018 / 

1635686; 2019 / 1874707 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.23.012.0408.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.569,37 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 
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CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061058-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061058-17.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPERMERCADOS BRASIL LTDA - ME CNPJ Nº 

10.670.549/0001-47 - CONTRIBUINTE 734818374 CDA's Nºs 2016 / 

1389471; 2017 / 1431723; 2018 / 1747746; 2019 / 1776087 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 100544 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 11.729,29 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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DURCILENE DA SILVA FLORIANO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061098-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DURCILENE DA SILVA FLORIANO CPF Nº 

621.363.211-53 - CONTRIBUINTE 347250 CDA's Nºs 2016 / 1334949; 2017 

/ 1532443; 2018 / 1672232; 2019 / 1896614 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.033.0568.022 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.867,81 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000314-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2020 08:50:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA CPF Nº 

255.056.531-20 - CONTRIBUINTE 67944 CDA's Nºs 2016 / 1360173; 2017 / 

1488038; 2018 / 1617160; 2019 / 1869474 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

05.8.43.002.0200.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 12.407,45 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061097-14.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CLOTILDE NEVES DE ABREU CPF Nº 

201.219.111-87 - CONTRIBUINTE 734762692 CDA's Nºs 2016 / 1294482; 

2017 / 1516886; 2018 / 1602493; 2019 / 1837040 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.24.026.0323.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.128,15 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 
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motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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2017 / 1578419; 2018 / 1678712; 2019 / 1836629 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.12.052.0213.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.649,46 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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8.024,03 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 
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ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 820 de 3769



arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000164-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/01/2020 15:25:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ERINA SGUAREZI RUTZ CPF Nº 088.594.779-72 - 

CONTRIBUINTE 92541 CDA's Nºs 2015 / 1324328; 2016 / 1517291; 2017 / 

1671095; 2018 / 1876640 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.45.063.0348.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 71.337,36 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061082-45.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TRANSPORTE GELSLEIHTER LTDA CNPJ Nº 

78.861.168/0005-02 - CONTRIBUINTE 734873534 CDA's Nºs 2016 / 

1392295; 2017 / 1442019; 2018 / 1750501; 2019 / 1758956 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 116704 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 8.055,63 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 
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sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027963-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1027963-93.2019 Autuação 

28/06/2019 Última distribuição 13/01/2020 Valor da causa R$ 20.357,73 

REQTE: MAGAZINE LUIZA S/A REQDO: ESTADO DE MATO GROSSO 889 

Vistos etc... Trata-se de Ação Anulatória de Decisão Administrativa do 

Procon do Estado de Mato Grosso c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta via PJE (ID 21231046) em 28/06/2019 por MAGAZINE LUIZA S/A, 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde se pretende a tutela de 

urgência para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON 

MT, suspendendo, também, os efeitos do registro junto à Dívida Ativa bem 

como a proibição de exigência da penalidade e obtenção de certidão 

positiva com efeito de negativa. Aduz a Empresa Requerente que, no 

procedimento administrativo perante o PROCON MT, a consumidora 

PATRÍCIA HELEN GUIMARÃES RAMOS, relatou ter adquirido um Home 

Theater, modelo hx995TZN, da marca LG, pelo valor de R$3.999,00 (três 

mil e novecentos e noventa e nove reais), que após ter apresentado 

defeito foi encaminhado para a assistência técnica a qual não realizou a 

devolução do produto no prazo legal, o que ensejou a busca pelo 

PROCON. Alega que após a intimação do PROCON MT, tanto a Fabricante 

quanto a Empresa Requerente propuseram a troca do produto ou a 

devolução do valor, tendo a Reclamante Consumidora aceitado a proposta 

da Fabricante, que não cumpriu o acordado, gerando ação junto ao 

Juizado por parte da Consumidora. Sustenta que na ação judicial restou 

ajustada nova proposta de acordo, na qual a Empresa Requerente foi 

excluída da obrigação, e que o descumprimento do acordo firmado no 

procedimento administrativo teve prosseguimento tão somente pelo 

descumprimento do acordo entre a Fabricante e a Consumidora, o que 

demonstra que a Empresa Requerente não cometeu infração. Afirma que 

não há nexo de causalidade entre a multa aplicada e o agir da Empresa 
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Requerente, bem como é latente a ausência de infração, além do que a 

multa aplicada é desproporcional e confiscatória. Requer como tutela de 

urgência: a suspensão da exigibilidade da multa, bem como dos efeitos do 

registro junto à Dívida Ativa e a proibição de exigência de penalidade, além 

da obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a condenação do Estado Requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Juntou os documentos de ID’s 21231053; 21231056; 

21231060; 21231061; 21231063; 21231065; 21231069; 21231070; 

212310711; 21231075; 21231077; 21231079; 21231081; 10231085 e 

21231086. Por decisão de ID 22873035, em 27/08/2019 o Juízo da Quinta 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declarou a sua 

INCOMPETÊNCIA para processar o caso, declinando para esta Vara 

Especializada de Execução Fiscal. No ID 258999271, em 07/11/2019, a 

Empresa Requerente informa o pagamento das custas processuais, 

oportunidade em que anexa a guia (ID 25899273) e comprovante de 

pagamento (ID 25899270). Conforme petição de ID 27888525 a Empresa 

Requerente aduz que o feito foi erroneamente enviado pelo Sistema para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, ocasião em que pugnou pela 

declaração de incompetência e remessa para o Juízo competente. No ID 

27848575 o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

remeteu o presente feito eletrônico para esta Vara Especializada. Os 

autos eletrônicos vieram à conclusão a este Juízo do Gabinete 1, face as 

férias da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, após o 

comparecimento do Advogado da Empresa Requerente, Dr. Rafael 

Andrade – OAB/MT 23.119, requerendo à esta Magistrada a decisão 

sobre a tutela de urgência, em 13/01/2020. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Sabe-se que a antecipação da tutela é para evitar um dano 

irreparável ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes do Art. 300 e §§ 

do CPC, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. Por seu turno, a 

jurisprudência pátria tem entendido que na hipótese de existência de 

crédito fiscal pendente de execução fiscal, desde que caucionado o Juízo 

por garantia idônea, em valor não inferior ao crédito em discussão 

acrescido de trinta por cento, situação essa que se equipara à penhora 

antecipada, e que, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 206 do 

CTN, permite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem 

como a expedição da certidão de regularidade fiscal. No presente caso, 

verifico que a Empresa Requerente ofereceu SEGURO GARANTIA para 

garantir o suposto crédito fazendário (ID 21231086), devidamente 

acrescido de 30% do montante da Multa do PROCON MT, o que está em 

consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento da matéria em sede de Recurso Repetitivo, que assim se 

posicionou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SEGURO-GARANTIA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA 

DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA 

SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA 

PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO 

CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO 

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A 

INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA OU RISCO DE PERDA DO VALOR NO 

TEMPO EM COMPARAÇÃO COM O CRÉDITO FISCAL EXECUTADO. 

INAPLICABILIDADE DA NORMA DO CPC. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO 

ART. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A controvérsia 

sub examine versa sobre a possibilidade de endosso de apólice de 

seguro-garantia apresentada nos autos de execução fiscal sem o 

acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 656, § 2º, do 

CPC/1973, atual art. 848, parágrafo único, do CPC/2015. 2. O Tribunal de 

origem recusou o pleito sob o fundamento de que o requisito de acréscimo 

de 30% deve ser rigorosamente observado em atenção à aplicação 

subsidiária do CPC ao seguro-garantia admitido pelo art. 9º, II, da LEF, com 

as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014. 3. O recorrente se insurge 

alegando que as disposições do CPC somente se aplicam subsidiariamente 

às execuções fiscais quando a LEF não disciplina inteiramente a matéria, o 

que não ocorre com o valor a ser abrangido pelas apólices de 

seguro-garantia, na medida em que nesse particular o art. 9º, II, da lei 

6.830/1980 expressamente prevê que a garantia deve abranger o valor 

total da dívida, sem nenhuma determinação de acréscimo. 4. Não se 

configura a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo 

Civil de 2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em 

conformidade com o que lhe foi apresentado. 5. Não se trata de omissão, 

contradição ou obscuridade, tampouco de erro material, mas de 

inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos 

interesses do recorrente. Ressalte-se que a mera insatisfação com o 

conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o 

objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar 

contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas 

trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme 

o art. 1.022 do CPC/2015. 6. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a 

rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa 

da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 7. No mérito, o STJ firmou 

entendimento recente no sentido de que a norma do art. 656, § 2º, do CPC, 

apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de 

Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante 

isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse 

acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, 

portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse 

ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 

24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada, TRF 3ª 

Região), Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No 

mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 

23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª 

Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015. 8. A hipótese em liça não é de 

substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução 

Fiscal, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 656, § 2º, do CPC já 

que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em 

que há substituição da penhora. 9. Sem prejuízo do acima, o indigitado 

dispositivo legal (art. 656, § 2º, do CPC) tem por finalidade evitar que o 

transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada (REsp 

1.670.587/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

27/6/2017, DJe 30/6/2017). Indispensável verificar, no caso concreto, se o 

seguro-garantia oferecido contém cláusulas específicas que preservem o 

valor assegurado no tempo, sob pena de ser exigível o acréscimo previsto 

no CPC para utilização nos termos admitidos no art. 9º, II, da LEF. Cite-se: 

REsp 1.670.587/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016; 

MC 25.107/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

08/3/2016, DJe 20/5/2016; AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva 

Malerbi, Desembargador Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, 

julgado em 1º/12/2015, DJe 9/12/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 

11/6/2015. 10. Considerando que a rejeição de pleito do recorrente não se 

deu por insuficiência ou risco à garantia do crédito executado, mas por 

motivos alheios aos admitidos pela jurisprudência do STJ, a insurgência 

recursal merece prosperar. 11. Recurso Especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1696273/SP, julgado em 

07/12/2017, DJe 19/12/2017). (negritei)”. Além disso, não se verifica no 

caso presente a possibilidade de irreversibilidade do provimento 

antecipatório, haja vista que uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada pela Fazenda Pública credora, tal medida é totalmente reversível, 

podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que a Empresa Requerente 

deixou de recolher, já que a garantia convola-se em conversão de 

depósito em renda, extinguindo-se desta feita a obrigação tributária, como 

estabelece o Art. 156, INC. VI, do CTN. Entretanto, a mesma sorte não 

socorre a Empresa Requerente, quanto ao pedido de que o Estado 

Requerido seja obstado de ajuizar Ação de Execução Fiscal, 'proibição de 

exigência da penalidade', aqui requerido em sede de tutela cautelar 
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antecedente, uma vez que a sua concessão violaria frontalmente o 

Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da 

CRFB/1988), devendo, portanto, ser indeferido tal pedido em sede de 

tutela antecipada. Por tais fundamentos, uma vez presentes os requisitos 

do Art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de suspender a exigibilidade do 

Auto de Infração nº 02110168449 - PROCON MT, em relação à Empresa 

Requerente, bem como DETERMINAR ao Estado Requerido, através da 

Autoridade Fazendária competente, que espeça imediatamente a 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA em favor da Empresa 

Reclamante, até ulterior deliberação. INTIME (PJe e DJe) o Sr. Procurador 

Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, para cumprir e 

fazer cumprir imediatamente a tutela antecipada acima, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. CITE o Estado Requerido 

(PJe), para apresentar a sua defesa no prazo legal. INTIME a Empresa 

Requerente e seu Advogado (PJe e DJe), conforme determinam os Arts. 

271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição 

Legal CPR - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 
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consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 
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por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL Nº 01.4.23.064.0040.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 

11.010,54 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 
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devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 
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efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060952-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MELLO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060952-55.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: CLOVIS DE MELLO CPF Nº 068.753.191-87 - 

CONTRIBUINTE 112358 CDA's Nºs 2016 / 1349887; 2017 / 1557301; 2018 / 

1697278; 2019 / 1844127 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.23.001.0100.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.084,18 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 
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nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 
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sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
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nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061035-71.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA LUCIA DE FIGUEIREDO CPF Nº 074.731.331-87 

- CONTRIBUINTE 42918 CDA's Nºs 2016 / 1309785; 2017 / 1577936; 2018 / 

1681880; 2019 / 1796779 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.060.0148.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.903,59 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
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nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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CUIABÁ EXECUTADA: ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO CPF Nº 
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01.4.14.062.0486.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.634,04 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 
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nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 
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sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 
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curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060954-25.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO GONÇALO DE OLIVEIRA CPF Nº 

551.778.321-04 - CONTRIBUINTE 398382 CDA's Nºs 2016 / 1343952; 2017 

/ 1490141; 2018 / 1658022; 2019 / 1791614 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.003.0501.046 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.647,88 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 
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curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 
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que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060940-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREIA & CORREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060940-41.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:18:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CORREIA & CORREIA LTDA - ME CNPJ Nº 

03.148.734/0002-91 - CONTRIBUINTE 734845626 CDA's Nºs 2016 / 

1401611; 2017 / 1439667; 2018 / 1729593; 2019 / 1765112 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 106750 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 13.656,05 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060939-56.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:18:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO CNPJ Nº 08.742.188/0001-55 

- CONTRIBUINTE 734774722 CDA's Nºs 2016 / 1300081; 2017 / 1482165; 

2018 / 1614800 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.43.027.0450.001 - IPTU 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.901,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 
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juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060938-71.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:18:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONEXÃO BRASIL SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA - EPP CNPJ Nº 03.493.973/0003-60 - CONTRIBUINTE 734780985 

CDA's Nºs 2016 / 1393291; 2017 / 1442821; 2018 / 1750561; 2019 / 

1759079 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 95527 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.833,25 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061045-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REVENDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061045-18.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REVENDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 

EPP CNPJ Nº 04.021.682/0001-70 - CONTRIBUINTE 734874717 CDA Nº 

2019 / 1926236 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 117130 - ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.375,96 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 867 de 3769



juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.3.31.010.0024.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.785,17 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 879 de 3769



tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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81720 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 24.420,80 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDINEIA GALESKI CPF Nº 913.219.309-25 - 

CONTRIBUINTE 734968761 CDA's Nºs 2016 / 1269132; 2017 / 1519782; 

2018 / 1648329; 2019 / 1906948 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.11.012.0571.030 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.893,22 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 886 de 3769



o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO SCARDELAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060957-77.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ SÉRGIO SCARDELAI CPF Nº 333.860.809-87 - 

CONTRIBUINTE 607 CDA's Nºs 2016 / 1356608; 2017 / 1465950; 2018 / 

1703801; 2019 / 1780579 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.42.010.0748.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.773,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 
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CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 
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que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061103-21.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS CPF Nº 
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2017 / 1478408; 2018 / 1615241; 2019 / 1784043 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.23.016.0061.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.335,69 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
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ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060962-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGRO-CRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 

Nº 02.728.855/0001-69 - CONTRIBUINTE 734897562 CDA's Nºs 2016 / 

1271641; 2017 / 1482065; 2018 / 1623353; 2019 / 1854259 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 05.7.45.007.0600.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

9.771,93 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 
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prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 
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274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1051345-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODELAR BARBIERI VARELA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AÇÃO ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1051345-18/2019 Autuação 

06/11/2019 Última distribuição 18/12/2019 Valor da causa R$ 12.475,00 

REQTE: ODELAR BARBIERI VARELA – ME REQDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 785 Vistos etc... Trata-se de Ação Declaratória de Anulação de 

Ato Jurídico Com Pedido de Tutela Antecipada, proposta via PJE (ID do 

documento: 25872495) em 06/11/2019 por ODELAR BARBIERI VARELA – 

ME, em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde se pretende a tutela de 

urgência para permitir o depósito em Juízo da quantia de R$12.475,00 
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(doze mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), para pagar o ICMS das 

Notas Fiscais 264088 e 264087 no valor de R$15.191,00 (quinze mil e 

cento e noventa e um reais), bem como excluir o CNPJ da Empresa Autora 

da conta corrente do Estado de Mato Grosso pelo débito de R$43.047,46 

(quarenta e três mil e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 

ou ainda, de R$1000.003,49 (cem mil e três reais e quarenta e nove 

centavos) e suspenda a exigibilidade da CDA nº 20192761053, além de 

que se abstenha de excluir a Empresa Autora do REGIME SIMPLES pela 

falta de pagamento do crédito em discussão na presente ação. Aduz que 

a Empresa tem como atividade principal a fabricação de máquinas e 

equipamentos para indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e 

acessórios, e como atividades secundárias a manutenção e recuperação 

de máquinas e equipamentos para indústrias de alimentos, bebidas e fumo, 

comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, e representantes 

comerciais e agentes de comércio atacadista de produtos alimentícios, 

bebidas e fumo, sendo que comercializa farinha. Alega que em 26/03/2019 

adquiriu 550 sacos de farinha de trigo TR REALTA EXTRA 25kg e 550 

sacos da farina de trigo TR REALTA EXCELENCE PROF 25kg RAFIA, pelo 

valor de R$54.120,00,conforme nota fiscal nº 264088, da empresa 

Auriverde, sendo que na mesma data comprou da mesma empresa 100 

sacos de farinha de trigo TR REALTA EXTRA 25kg e 200 sacos da farinha 

de trigo TR REALTA EXCELENCE PROF 25kg, por meio da nota fiscal 

264087, no montante de R$15.191,00-. Sustenta que está operando sob 

REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO em razão da existência de dívida 

em sua conta corrente, tendo que recolher imposto de forma antecipada 

ou no momento da passagem pelo posto fiscal. Salienta que com relação à 

referida dívida, não recolheu o imposto antecipadamente e quando passou 

no Posto Fiscal não lhe foi emitida a necessária Guia, não tendo sido 

recolhido o imposto, estando em débito em relação às respectivas Notas 

Fiscais, objetos desta demanda. Afirma que a falta de emissão da guia no 

Posto se deu por erro dos Agentes de Tributos Estaduais, ao que 

posteriormente foi lavrado TAD nº 1139724-6, em que restou apurado 

débito no valor de R$43.047,46- o qual está lançado em sua conta 

corrente, gerando a CDA nº 2019/2761053. Requer como TUTELA DE 

URGÊNCIA para permitir o depósito em Juízo da quantia de R$12.475,00-, 

para pagar o ICMS das Notas Fiscais 264088 e 264087 no valor de 

R$15.191,00-, bem como a exclusão do seu CNPJ da conta corrente do 

Estado de Mato Grosso pelo crédito de R$43.047,46-, ou ainda, de 

R$1000.003,49- e suspenda a exigibilidade da CDA nº 2019/2761053, além 

de que se abstenha de excluí-la do REGIME SIMPLES pela falta de 

pagamento do crédito objeto desta ação. Juntou os documentos de ID’s 

nºs 25873019; 25873021; 25873024; 25873026; 25873027; 25873029; 

25873031; 25873034 e 25873035. No ID 25912403 a Empresa Autora 

informa o pagamento das custas processuais, oportunidade em que anexa 

a respectiva guia (ID 25912406) e o seu comprovante de pagamento (ID 

25912408). Por decisão de ID 25891321, em 07/11/2019 o Juízo da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declarou a sua 

INCOMPETÊNCIA para processar este feito, remetendo os autos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Juízo que igualmente 

declinou a competência em favor desta Vara Especializada. Em 

19/12/2019, a Empresa Autora emendou a inicial, no sentido de incluir o 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, bem como indexar a CDA 

objeto da demanda (ID 27630525). Na decisão ID 27630528, em 

19/12/2019 foi determinado a EMENDA À INICIAL no sentido de atribuir 

corretamente o valor da causa, além de complementar o recolhimento das 

custas processuais, o que foi cumprido com a petição de 08/01/2020 (ID 

27829626), acompanhada da guia de ID 27829628 e comprovante de 

pagamento acostada no ID 27829629. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, RECEBO A EMENDA À INICIAL de ID 27829626, 

cumprindo ao Sr. Gestor Judiciário retificar o valor da causa no Sistema 

PJe, que deverá ser de R$100.003,59-, certificando nestes autos 

eletrônicos. Com relação ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, tratando-se 

de medida destinada à suspensão da exigibilidade de crédito da Fazenda 

Pública, aplicam-se as regras do Art. 151, do Código Tributário Nacional, 

verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – 

moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e 

os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” (negritei). No caso 

presente, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, 

do supracitado artigo, face o disposto no Art. 204 do mesmo Codex, 

senão vejamos. Com efeito, sabe-se que o depósito tratado no inciso II do 

Art. 151do CTN, não se confunde com aquele vedado pela SÚMULA 

VINCULANTE Nº 28, do Supremo Tribunal Federal, verbis: “É 

inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 

de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de 

admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (Art. 5º, 

XXXV, da CR), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito 

tributário mediante depósito do valor exigido. No caso em exame, 

verifica-se que a Empresa Autora não exerceu o seu direito subjetivo, ou 

seja, não requereu, tampouco realizou, o depósito do VALOR INTEGRAL 

dos créditos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se suspender a 

exigibilidade do crédito fazendário objeto desta ação, nos termos do Art. 

151, inciso II, do CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar 

ou de tutela antecipada (inciso V do Art. 151 do CTN), sabe-se que para a 

concessão de TUTELA DE URGÊNCIA devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme Art. 300 do CPC. Já para a 

concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, independentemente da 

demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, faz-se indispensável a caracterização de mais requisitos, a 

saber: a existência do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu; as alegações de fato devem ser comprovadas apenas 

documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, conforme 

determina o Parágrafo único do Art. 311 do CPC. No presente caso, a 

Empresa Autora fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, 

em ação que por objeto título de crédito que goza de presunção de 

certeza e liquidez, a teor do Art. 204 do CTN, por isso a sua concessão 

também exige que os requisitos da tutela de evidência sejam preenchidos, 

nos termos do Parágrafo único do referido artigo. Pois bem. Analisando os 

argumentos despendidos pela Empresa Autora, em análise sumária própria 

dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham 

a inicial a boa aparência do seu direito e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da tutela de urgência, na medida em que nesse 

momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão de 

inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que 

sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da 

legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de 

lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de 

prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos. Conclui-se, 

então, que a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito fazendário 

sem que seja efetuado o depósito integral estabelecido no Art. 151, inc. II, 

do CTN, só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da 

Empresa Autora, verificada em situações nas quais se mostrarem patente 

a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se 

verifica nestes autos, a prima facie, na medida em que a CDA detém 

presunção de liquidez e certeza, nos termos do Art. 204 do CTN, verbis: 

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite.” (negritei e grifei). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL - 

EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - 

REQUISITOS (ARTS. 2º, §§ 5º E 6º DA LEF)- PRESUNÇÃO DELIQUIDEZ E 

CERTEZA (ART. 204 DO CTN ). 1. Conforme preconizam os arts. 202 do 

CTN e 2º, § 5º, da Lei 6.830 /80, a finalidade de constituição do título é 

atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que 

confere ao executado elementos para opor embargos, obstando 

execuções arbitrárias 2. Considerando que a inscrição em dívida ativa 

pressupõe prévio inadimplemento do contribuinte, desnecessária, então, a 

notificação para pagamento antes do ajuizamento da ação fiscal, nos 

termos do art. 201 , CTN . A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção juris tantum de certeza e liquidez, por se tratar de presunção 

relativa, pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro a quem aproveite, nos termos do art. 204 , CTN e art. 3º Lei 

6.830 /80. 3. O ônus probandi no sentido de apresentar elementos que 

afastem a referida presunção compete ao executado e não ao Judiciário 
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limitar tal presunção. (...). (TRF 3ª Região. AC 94.03.094318-1/SP. Rel. p/ 

acórdão: Des. Federal Newton de Lucca 4ª Turma. Decisao 16/12/02. DJ 

28/03/03, p. 631 e STJ Resp 948129/RS . Rel. Min. João Otávio Noronha. 2ª 

Turma. DJ 23/11/07, p. 462). (negritei). Com relação à autorização para 

depósito em Juízo do valor de R$12.475,00- para pagamento do imposto 

devido, evidencia-se que o valor atualizado do crédito fazendário fixado 

na CDA é de R$100.00,59- e, conforme exposto, somente o valor integral 

suspende a sua exigibilidade, nos termos do inciso II do Art. 151 CTN, 

acima transcrito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de depósito judicial. 

Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez ausentes os requisitos 

dos Arts. 300 e 311 do CPC combinados com os Arts. 151 e 204 do CTN, 

INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado como TUTELA DE 

URGÊNCIA, face à ausência de demonstração da evidência de nulidade do 

titulo executivo objeto desta ação anulatória. CITE e INTIME o Estado 

Requerido (PJe e DJe), para apresentar a sua defesa no prazo legal, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIMEM a Empresa Requerente e seu Advogado (PJe e DJe), conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição 

Legal pmf CODIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062002-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZETE ANDRADE NERY SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062002-19.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CLEUZETE ANDRADE NERY SOUZA CPF Nº 

659.507.555-53 - CONTRIBUINTE 364736 CDA's Nºs 2016 / 1333602; 2017 

/ 1463892; 2018 / 1712737; 2019 / 1830538 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.32.029.0360.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.492,16 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 
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a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 905 de 3769



240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060964-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUYSIO CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060964-69.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALUYSIO CORREA DE MORAES CPF Nº 

004.726.891-34 - CONTRIBUINTE 49835 CDA's Nºs 2016 / 1287430; 2018 / 

1601289; 2019 / 1802754 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.12.029.0328.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.020,51 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 
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preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060965-54.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ATAIR DIAS DE MOURA CPF Nº 004.725.491-20 - 

CONTRIBUINTE 333495 CDA's Nºs 2016 / 1332805; 2017 / 1568668; 2018 / 

1608259; 2019 / 1793519 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.005.0307.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.135,01 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 
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DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 
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ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062003-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062003-04.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DERGAN ANTONIO BARACAT CPF Nº 

305.153.007-72 - CONTRIBUINTE 333569 CDA's Nºs 2016 / 1260025; 2017 

/ 1542809; 2018 / 1648256; 2019 / 1839361 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.018.0240.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.405,98 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 
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público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 
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Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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04.1.22.019.0431.002 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.411,56 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 
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prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 
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pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060963-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUYSIO CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060963-84.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALUYSIO CORREA DE MORAES CPF Nº 

004.726.891-34 - CONTRIBUINTE 49835 CDA's Nºs 2016 / 1287430; 2018 / 

1601289; 2019 / 1802754 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.12.029.0328.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.020,51 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
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façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062013-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MEDINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062013-48.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCIO ROBERTO MEDINA CPF Nº 630.231.301-59 

- CONTRIBUINTE 24767 CDA's Nºs 2016 / 1315372; 2017 / 1537799; 2018 / 

1696481; 2019 / 1844063 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.13.047.0325.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.804,35 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060981-08.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060981-08.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME CNPJ Nº 03.537.289/0001-70 - CONTRIBUINTE 101546 CDA's Nºs 2016 

/ 1344689; 2017 / 1522361; 2018 / 1672636; 2019 / 1826461 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 06.9.34.056.0184.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

8.649,15 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062008-26.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL MENINO DE JESUS CPF Nº 074.288.391-49 

- CONTRIBUINTE 343782 CDA's Nºs 2016 / 1359405; 2017 / 1532067; 2018 

/ 1689564; 2019 / 1834093 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.034.0259.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.644,03 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062022-10.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF Nº 

107.924.909-59 - CONTRIBUINTE 272905 CDA's Nºs 2016 / 1328580; 2017 

/ 1533541; 2018 / 1714955; 2019 / 1854690 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.22.017.0173.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 123.474,75 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062018-70.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MOISES OLIVEIRA DO CARMO CPF Nº 

487.141.001-34 - CONTRIBUINTE 321087 CDA's Nºs 2016 / 1358877; 2019 

/ 1891548 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.33.010.0670.019 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.229,48 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 
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autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060982-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA DE AMORIM VIRGOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060982-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TANIA MARIA DE AMORIM VIRGOLINO CPF Nº 

161.944.031-87 - CONTRIBUINTE 364540 CDA's Nºs 2016 / 1346423; 2017 

/ 1555992 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.13.028.0134.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.294,81 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
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autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060979-38.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: RUTE MARQUES FIGUEIRA DA SILVA CPF Nº 

369.473.502-04 - CONTRIBUINTE 322744 CDA's Nºs 2016 / 1283375; 2017 

/ 1503491; 2018 / 1641583; 2019 / 1790483 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.031.0298.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.101,19 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 
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ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 
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parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO INACIO JORGE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060980-23.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIÃO INÁCIO JORGE FILHO CPF Nº 

068.593.052-15 - CONTRIBUINTE 311577 CDA's Nºs 2016 / 1336136; 2017 

/ 1558396; 2018 / 1638657; 2019 / 1787399 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.004.0089.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.136,09 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
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autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 
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no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 940 de 3769



parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062017-85.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MILTON LOJO RIBEIRO CPF Nº 274.611.651-00 - 

CONTRIBUINTE 59981 CDA's Nºs 2016 / 1302051; 2017 / 1535885; 2018 / 

1616825 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.24.030.0175.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.566,83 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062025-62.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSINETE JOSE DE SOUZA CPF Nº 229.624.251-00 

- CONTRIBUINTE 266336 CDA's Nºs 2016 / 1319541; 2017 / 1470802; 2018 

/ 1693182; 2019 / 1828719 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.32.007.0300.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.373,22 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062027-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEBASTIANA CAETANO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062027-32.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SEBASTIANA CAETANO PINHEIRO CPF Nº 

346.353.601-30 - CONTRIBUINTE 33128 CDA's Nºs 2016 / 1350215; 2017 / 

1512141; 2018 / 1703905; 2019 / 1794312 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.031.0146.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.726,25 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060966-39.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BEATRIZ MARQUES PALMA CPF Nº 

569.770.341-49 - CONTRIBUINTE 48190 CDA's Nºs 2016 / 1341520; 2017 / 

1580288; 2018 / 1722358; 2019 / 1844349 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.012.0360.005 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.104,86 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MARCO ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062014-33.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCO ANTONIO DA COSTA CPF Nº 

893.880.468-20 - CONTRIBUINTE 84660 CDA's Nºs 2016 / 1286326; 2017 / 

1482442; 2018 / 1661174; 2019 / 1847033 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.21.015.0518.004 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.497,32 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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SERGIO DONIZETI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062028-17.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO DONIZETI NUNES CPF Nº 184.594.129-20 - 

CONTRIBUINTE 316206 CDA's Nºs 2016 / 1343885; 2017 / 1576855; 2018 / 

1665606; 2019 / 1799409 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.14.040.0480.122 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.038,89 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 
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ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DA CAUSA: R$ 2.505,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060967-24.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BENEDITA MAIA DA SILVA CPF Nº 138.714.041-87 

- CONTRIBUINTE 373726 CDA's Nºs 2016 / 1364292; 2017 / 1478844; 2018 

/ 1657419; 2019 / 1783312 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.24.013.0475.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.135,01 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 
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8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062030-84.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL CNPJ Nº 

03.190.167/0001-50 - CONTRIBUINTE 735026513 CDA's Nºs 2016 / 
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- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 258.989,34 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 
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DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 965 de 3769



empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062033-39.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRINEU PEDRO MUHL CPF Nº 812.097.037-34 - 

CONTRIBUINTE 367921 CDA's Nºs 2016 / 1292402; 2017 / 1466397; 2018 / 

1681931; 2019 / 1851192 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.33.025.0201.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 231.154,86 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
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a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 
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40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062029-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO FRANCISCO GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062029-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SIMÃO FRANCISCO GALVÃO CPF Nº 

314.027.391-68 - CONTRIBUINTE 336862 CDA's Nºs 2016 / 1371781; 2017 

/ 1549020; 2018 / 1709327; 2019 / 1790751 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.033.0121.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.062,40 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 
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TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060968-09.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLEBER JUPIRACI NAVARRO CPF Nº 

772.444.781-00 - CONTRIBUINTE 376745 CDA's Nºs 2016 / 1319124; 2017 

/ 1518587; 2018 / 1642044; 2019 / 1777939 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.011.0287.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.249,28 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
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a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 
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40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062038-61.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO CPF Nº 

207.423.391-49 - CONTRIBUINTE 152965 CDA Nº 2016 / 1352690 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.12.017.0152.001 - IPTU VALOR DA 

CAUSA: R$ 45.736,55 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 
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CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062034-24.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VERA LUCIA LINA DA SILVA CPF Nº 

461.064.991-87 - CONTRIBUINTE 734910391 CDA's Nºs 2016 / 1294629; 

2017 / 1490919; 2018 / 1606482; 2019 / 1798657 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.14.034.0182.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: 0,00 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
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Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL Nº 01.8.14.040.0435.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 

321.068,46 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 
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CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060970-76.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA CNPJ Nº 

04.527.335/0001-13 - CONTRIBUINTE 734755787 CDA's Nºs 2016 / 

1302698; 2017 / 1479812; 2018 / 1714694; 2019 / 1834289 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.14.045.0271.047 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.139,76 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
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Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062042-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL GONCALVES BILAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062042-98.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NORIVAL GONÇALVES BILAR CPF Nº 

142.034.219-34 - CONTRIBUINTE 157418 CDA's Nºs 2016 / 1358185; 2017 

/ 1540428; 2018 / 1630933; 2019 / 1855811 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.24.031.0320.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 347.246,80 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 
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se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062043-83.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDEMAR MARCONATO CPF Nº 003.616.749-53 

- CONTRIBUINTE 335090 CDA's Nºs 2016 / 1262994; 2017 / 1479378; 2018 

/ 1679245; 2019 / 1879210 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.15.056.0850.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 143.668,64 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 987 de 3769



Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADA: MARIA NILDES SEVERIANO DA SILVA CPF Nº 
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01.9.22.052.0701.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 154.154,07 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 
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se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062083-65.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FONSECA E GALLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ Nº 05.949.501/0001-32 - CONTRIBUINTE 355818 CDA's Nºs 2016 / 

1389628; 2017 / 1428473; 2018 / 1738985; 2019 / 1765436 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 83548 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
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Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 
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se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062082-80.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN CPF Nº 

204.451.528-85 - CONTRIBUINTE 734946782 CDA's Nºs 2016 / 1388918; 

2017 / 1430464 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 136493 - TLFHEP VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.475,95 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 
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(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060974-16.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI CPF Nº 

941.277.271-87 - CONTRIBUINTE 336569 CDA's Nºs 2016 / 1291907; 2018 

/ 1612679; 2019 / 1907051 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.006.0257.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.654,49 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 
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fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062086-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUACU CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062086-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IGUAÇU CONTABILIDADE AUDITORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME CNPJ Nº 14.960.207/0001-12 - 

CONTRIBUINTE 151568 CDA's Nºs 2016 / 1393188; 2017 / 1427158; 2018 / 

1733966; 2019 / 1759253 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 12684 - TLFHEP 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.686,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
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Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: A J BATISTELLA & CIA LTDA CNPJ Nº 

08.573.918/0001-31 - CONTRIBUINTE 734773116 CDA's Nºs 2019 / 

1926247; 2019 / 1926248; 2019 / 1926249 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

93828 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 14.891,88 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 
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se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1005 de 3769



eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060971-61.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS DAVANSO CPF Nº 824.837.288-04 - 

CONTRIBUINTE 313033 CDA's Nºs 2016 / 1324395; 2017 / 1460839; 2018 / 

1712084; 2019 / 1783848 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.23.014.0400.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.939,88 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 
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(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060973-31.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JULIA MARIA DE ALMEIDA CPF Nº 064.800.551-87 - 

CONTRIBUINTE 374435 CDA's Nºs 2016 / 1266936; 2017 / 1460119; 2018 / 

1711814; 2019 / 1786516 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.008.0202.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.918,38 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 
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crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LILIANE MARTINS FRANGE CPF Nº 129.384.878-60 

- CONTRIBUINTE 347644 CDA's Nºs 2016 / 1383277; 2018 / 1737781; 2019 

/ 1755964 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 81812 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 
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recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 
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que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 
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CAUSA: R$ 3.763,76 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 
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FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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046.035.591-00 - CONTRIBUINTE 734840711 CDA's Nºs 2016 / 1327336; 

2017 / 1566466; 2018 / 1716511; 2019 / 1778400 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.2.45.001.0374.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.148,91 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 
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- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060972-46.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY CPF Nº 339.987.871-00 

- CONTRIBUINTE 308416 CDA's Nºs 2016 / 1308587; 2017 / 1542960; 2018 

/ 1705682 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.047.0140.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.124,52 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 
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ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 
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público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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1641016; 2019 / 1844403 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.23.043.0068.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.932,50 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 
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devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 
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efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060976-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060976-83.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:20:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO DA SILVA MACIEL CPF Nº 103.427.531-34 - 

CONTRIBUINTE 264508 CDA's Nºs 2016 / 1309903; 2017 / 1578097; 2018 / 

1679286; 2019 / 1809159 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.42.005.0292.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.105,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 
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nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 
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sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
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nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 
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curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062101-86.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TEREZINHA OLEINIK DA SILVA SANTOS CNPJ Nº 

00.071.262/0001-47 - CONTRIBUINTE 169096 CDA's Nºs 2016 / 1383107; 

2017 / 1441878; 2018 / 1736371; 2019 / 1775969 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 52578 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1037 de 3769



nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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5.029,74 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 
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acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062095-79.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODENILDO DE SA TELES CNPJ Nº 

03.258.084/0001-56 - CONTRIBUINTE 154434 CDA's Nºs 2016 / 1404167; 

2017 / 1434741; 2018 / 1733524; 2019 / 1759380 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 28441 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.241,84 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 
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PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 
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curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADA: PATRICIA GASPAR NOBREGA CPF Nº 

488.817.321-49 - CONTRIBUINTE 734847899 CDA's Nºs 2016 / 1394438; 
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CAUSA: R$ 4.857,51 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062096-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062096-64.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLENE FERREIRA DA COSTA CPF Nº 

395.829.221-68 - CONTRIBUINTE 178015 CDA's Nºs 2016 / 1392008; 2017 

/ 1425985; 2018 / 1735447; 2019 / 1759653 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

61478 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061005-36.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ ADÃO RAMOS PEREIRA CPF Nº 

145.870.251-00 - CONTRIBUINTE 100193 CDA's Nºs 2016 / 1311002; 2018 

/ 1596163; 2019 / 1780628; 2019 / 1926275 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.42.010.1082.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.278,18 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 
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que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1058 de 3769



respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061007-06.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: QUETE QUELE PEREIRA FRANCO CPF Nº 

022.094.331-18 - CONTRIBUINTE 734826164 CDA's Nºs 2016 / 1295614; 

2017 / 1492936; 2018 / 1723743; 2019 / 1783379 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.23.050.0230.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.536,50 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
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ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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R$ 47.817,72 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 
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Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 
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partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1061008-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIBERTO KENEDY MENDONCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061008-88.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSIBERTO KENEDY MENDONÇA DOS SANTOS 

CPF Nº 532.159.231-49 - CONTRIBUINTE 734962424 CDA's Nºs 2016 / 

1309718; 2017 / 1557763; 2018 / 1720427 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.018.0126.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.669,38 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 
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Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 
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qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
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contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060995-89.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDILENE GONÇALVES DE JESUS CPF Nº 

502.774.301-78 - CONTRIBUINTE 366360 CDA's Nºs 2016 / 1304119; 2017 

/ 1575115; 2018 / 1711867; 2019 / 1785951 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.045.0090.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.748,77 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 
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Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 
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partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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936.672.481-72 - CONTRIBUINTE 52591 CDA's Nºs 2016 / 1322244; 2017 / 

1452498; 2018 / 1692364; 2019 / 1802540 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.061.0250.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.371,13 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 
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Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 
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qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
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contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062006-56.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IANI GLAUCIA ALVES CPF Nº 167.776.878-90 - 

CONTRIBUINTE 312820 CDA's Nºs 2017 / 1563364; 2018 / 1681571; 2019 / 

1796255 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.013.0048.019 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.054,19 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 
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administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 
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sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060997-59.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: JACINTO RAMON AGUILA GONZALES CPF Nº 

156.152.609-63 - CONTRIBUINTE 44255 CDA's Nºs 2016 / 1374588; 2017 / 

1526975; 2018 / 1714189; 2019 / 1799018 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.049.0260.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 8.827,70 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 
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do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 
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para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 
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suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 8.210,47 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062037-76.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LOJA MACONICA ACÁCIA DO OCIDENTE CNPJ Nº 

15.072.333/0001-01 - CONTRIBUINTE 338924 CDA's Nºs 2016 / 1376153; 

2017 / 1537136; 2018 / 1608388; 2019 / 1810613 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.41.002.0145.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 173.341,09 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 
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Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
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nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062019-55.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NANCI FARIA DE ARRUDA CPF Nº 325.820.561-20 - 

CONTRIBUINTE 374666 CDA's Nºs 2016 / 1326253; 2017 / 1554605; 2018 / 

1609151; 2019 / 1808969 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.43.071.0222.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.555,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 
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fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 
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Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.31.050.0697.001 - IPTU VALOR DA 

CAUSA: R$ 148.290,12 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 
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corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
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nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061001-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILSON FEIJO DOS SANTOS CPF Nº 

073.536.267-04 - CONTRIBUINTE 51803 CDA's Nºs 2016 / 1365162; 2017 / 

1488054; 2018 / 1674992; 2019 / 1837985 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.14.009.0175.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.832,04 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061000-14.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA CPF Nº 

559.241.821-34 - CONTRIBUINTE 343239 CDA's Nºs 2016 / 1353878; 2017 

/ 1563377; 2018 / 1676466; 2019 / 1796290 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.016.0178.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.129,80 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 
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ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
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nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061002-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO PASCOAL BUENO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061002-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HOMERO PASCOAL BUENO DIAS CPF Nº 

041.601.261-20 - CONTRIBUINTE 39669 CDA's Nºs 2016 / 1296426; 2018 / 

1624964; 2019 / 1836370; 2019 / 1926324 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.033.0592.018 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.996,56 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061003-66.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IZA BEATRIZ MORAES CPF Nº 888.619.961-91 - 

CONTRIBUINTE 100454 CDA's Nºs 2016 / 1344930; 2017 / 1498822; 2018 / 

1623810; 2019 / 1797400 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.043.0104.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.093,71 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 
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a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 
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ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 
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tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 
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fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 
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Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2.135,37 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 
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pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
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intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 
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da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062088-87.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J. H. MOREIRA LIMA CNPJ Nº 10.934.880/0001-27 - 

CONTRIBUINTE 734825917 CDA's Nºs 2016 / 1406022; 2017 / 1437637; 

2018 / 1749760; 2019 / 1755158 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 102239 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062092-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DE LIMA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062092-27.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ALBERTO DE LIMA SOUSA CPF Nº 

165.817.171-34 - CONTRIBUINTE 173167 CDA's Nºs 2016 / 1391063; 2017 

/ 1445572; 2018 / 1747145; 2019 / 1756841 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

56649 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.241,84 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 
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METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062103-56.2019.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062103-56.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Nº 09.409.511/0001-36 - CONTRIBUINTE 

734797223 CDA's Nºs 2016 / 1302771; 2017 / 1544332; 2018 / 1695682; 

2019 / 1896651 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.033.0568.172 - IPTU 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.648,95 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1109 de 3769



imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 
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autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 
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pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
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intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 
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da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060998-44.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUCLIDES JABLON BEAL DE NORONHA CPF Nº 

692.159.101-82 - CONTRIBUINTE 734785131 CDA's Nºs 2016 / 1370540; 

2017 / 1466973; 2018 / 1612731; 2019 / 1805671 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.34.010.0189.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.218,09 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 
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imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 
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autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062093-12.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA CPF Nº 

010.650.761-34 - CONTRIBUINTE 314241 CDA's Nºs 2016 / 1404901; 2017 

/ 1444373 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 73683 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 
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será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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R$ 4.466,73 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 
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suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADO: TOLEDO & BIANCARDINI ADVOGADOS 
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CDA's Nºs 2016 / 1398237; 2017 / 1445480; 2018 / 1734098; 2019 / 

1764232 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 66330 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 
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suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062100-04.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODRIGO ELIAS DE SOUZA CPF Nº 247.604.698-18 

- CONTRIBUINTE 734873886 CDA's Nºs 2016 / 1398809; 2017 / 1433550; 

2018 / 1746864 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 116843 - TLFHEP VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.065,04 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 
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que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
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seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 
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prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061979-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BUSNARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061979-73.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 09:26:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANDERLEI BUSNARDO CPF Nº 562.426.548-49 - 

CONTRIBUINTE 46311 CDA's Nºs 2016 / 1322685; 2017 / 1576068; 2018 / 

1630321; 2019 / 1879197 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.12.038.0364.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 13.336,56 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061004-51.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR CPF Nº 

100.872.069-00 - CONTRIBUINTE 10426 CDA's Nºs 2016 / 1346218; 2017 / 

1497610; 2018 / 1709198; 2019 / 1780599 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.42.009.1123.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.189,85 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 
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cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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LTDA - ME CNPJ Nº 09.100.221/0001-06 - CONTRIBUINTE 734781399 

CDA's Nºs 2016 / 1400847; 2017 / 1431872; 2018 / 1749695; 2019 / 

1776608 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 95612 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.957,39 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 
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Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 
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comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061986-65.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:08:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF Nº 

544.432.701-59 - CONTRIBUINTE 324985 CDA's Nºs 2016 / 1376240; 2017 

/ 1485223; 2018 / 1690087; 2019 / 1869276 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.22.003.1190.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 15.861,87 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
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seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 
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prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061983-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DOURADO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061983-13.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 09:51:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDECI DOURADO ALVES CPF Nº 

697.683.401-00 - CONTRIBUINTE 734827645 CDA's Nºs 2016 / 1298808; 

2017 / 1572571; 2018 / 1672631; 2019 / 1869123 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.31.001.1414.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 15.857,62 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 
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Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 
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comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062105-26.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: O M OLIVEIRA CNPJ Nº 03.085.388/0001-69 - 

CONTRIBUINTE 154631 CDA's Nºs 2016 / 1405323; 2017 / 1423833; 2018 / 

1741058; 2019 / 1765883 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 29221 - TLFHEP 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 
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FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1142 de 3769



(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 
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cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061984-95.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:00:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA CPF Nº 

255.056.531-20 - CONTRIBUINTE 67944 CDA's Nºs 2016 / 1265631; 2017 / 

1455733; 2018 / 1685343; 2019 / 1863046 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.2.14.059.2215.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 14.918,90 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061889-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON - KING LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061889-65.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 12:01:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COTTON - KING LTDA CNPJ Nº 04.060.784/0001-02 

- CONTRIBUINTE 370424 CDA's Nºs 2016 / 1304564; 2017 / 1506914; 2018 

/ 1611328; 2019 / 1835681 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

05.8.23.033.2268.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 258.989,34 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1146 de 3769



partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 
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cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061999-64.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVARO HENRIQUE ROSE CPF Nº 465.620.799-34 

- CONTRIBUINTE 102253 CDA's Nºs 2016 / 1330533; 2017 / 1492557; 2018 

/ 1598387; 2019 / 1794965 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.25.004.0352.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.574,89 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061989-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:28:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OZIRES NUNES DE OLIVEIRA CPF Nº 

007.061.919-00 - CONTRIBUINTE 4578 CDA's Nºs 2016 / 1376858; 2017 / 

1495959; 2018 / 1656553; 2019 / 1830232 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.13.004.2110.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 14.807,27 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 
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cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061012-28.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KALED ZIAD OMAIS CPF Nº 804.815.231-20 - 

CONTRIBUINTE 322070 CDA's Nºs 2016 / 1262763; 2019 / 1842304 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.42.013.0150.111 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.425,05 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 
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dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ROSENIL ZELIA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061009-73.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:21:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSENIL ZELIA DE MOURA CPF Nº 353.758.091-68 

- CONTRIBUINTE 336172 CDA's Nºs 2016 / 1285953; 2017 / 1490139; 2018 

/ 1693018; 2019 / 1791602 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.003.0501.021 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.011,24 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 
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Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
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2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
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da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061011-43.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA 

CPF Nº 603.778.441-87 - CONTRIBUINTE 330725 CDA's Nºs 2016 / 

1285163; 2017 / 1521678; 2018 / 1693648; 2019 / 1799222 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.14.045.0271.018 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.190,78 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 
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dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062000-49.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI CPF Nº 

594.025.471-34 - CONTRIBUINTE 323194 CDA's Nºs 2016 / 1326870; 2017 

/ 1469067; 2018 / 1591252; 2019 / 1843865 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.24.048.0029.033 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.548,79 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 
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Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
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2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
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da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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15.422,81 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 
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da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 
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de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061015-80.2019.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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LEONIR JACINTO OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061015-80.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONIR JACINTO OLIVEIRA LEITE CPF Nº 

284.722.411-49 - CONTRIBUINTE 734821521 CDA's Nºs 2016 / 1267265; 

2017 / 1463145; 2018 / 1667115; 2019 / 1807507 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.13.005.1805.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.415,18 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 
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PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1167 de 3769



advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1168 de 3769



118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061014-95.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LEILA MARGARETTE COSTA BRAGA CPF Nº 

135.086.521-49 - CONTRIBUINTE 42200 CDA's Nºs 2016 / 1263423; 2017 / 

1553952; 2019 / 1834044 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.029.0116.012 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.903,34 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 
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suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 
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15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061021-87.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS DOMINGUES CPF Nº 304.623.201-20 

- CONTRIBUINTE 734822122 CDA's Nºs 2016 / 1295168; 2017 / 1580155; 

2018 / 1687924; 2019 / 1828258 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.018.0156.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.750,47 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 
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recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 
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for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 
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a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061018-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO CPF Nº 

040.433.401-68 - CONTRIBUINTE 324492 CDA's Nºs 2016 / 1333316; 2017 

/ 1521560; 2018 / 1716432; 2019 / 1777538 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.1.43.004.0451.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.545,98 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 
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suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 
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15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: LEONIDAS DUARTE MONTEIRO CPF Nº 
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DA CAUSA: R$ 2.500,65 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 
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no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 
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nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 
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bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061385-59.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LOUSITE FERREIRA DA SILVA CPF Nº 
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01.9.32.007.0156.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.882,46 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 
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(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 
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deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061381-22.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAG PAR SA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ Nº 30.260.954/0001-02 - CONTRIBUINTE 35697 CDA's Nºs 2016 / 

1309595; 2017 / 1489073; 2018 / 1610148; 2019 / 1792001 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.33.033.0592.044 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.990,32 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1181 de 3769



exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 
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nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 
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bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061987-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061987-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:18:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF Nº 

544.432.701-59 - CONTRIBUINTE 324985 CDA's Nºs 2016 / 1376226; 2017 

/ 1488029; 2018 / 1727106; 2019 / 1869305 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.22.003.1290.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 14.195,64 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 
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(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 
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deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 
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ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 
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máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 
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ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061013-13.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZENIR LUIZA COSTA COENGA CPF Nº 

275.052.781-34 - CONTRIBUINTE 17680 CDA's Nºs 2016 / 1286077; 2017 / 

1576345; 2018 / 1633020; 2019 / 1808842 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.047.0346.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.388,46 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061981-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BUSNARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061981-43.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 09:36:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANDERLEI BUSNARDO CPF Nº 562.426.548-49 - 

CONTRIBUINTE 46311 CDA's Nºs 2016 / 1342878; 2017 / 1477101; 2018 / 

1674937; 2019 / 1879195 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.12.038.0339.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 11.818,19 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 
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desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 
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06.9.22.003.0429.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 33.687,58 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 
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remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 
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petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061868-89.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 09:07:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA CPF Nº 

002.912.321-67 - CONTRIBUINTE 734899175 CDA's Nºs 2016 / 1343438; 

2017 / 1505625; 2018 / 1642094; 2019 / 1780046 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.001.0192.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.969,41 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 
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AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 
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judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061390-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF Nº 

107.924.909-59 - CONTRIBUINTE 272905 CDA's Nºs 2016 / 1345879; 2017 

/ 1553350; 2018 / 1607291; 2019 / 1863868 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.33.050.1997.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 807.373,31 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 
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remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 
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petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061875-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:38:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSINEI MOREIRA CPF Nº 106.330.301-04 - 

CONTRIBUINTE 325494 CDA's Nºs 2016 / 1323698 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.046.0404.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 1.336,07 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 
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DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
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máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061878-36.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:54:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSAN CHAVES SILVA CPF Nº 357.496.876-00 - 

CONTRIBUINTE 734785974 CDA's Nºs 2016 / 1342508; 2017 / 1457418; 

2018 / 1690428; 2019 / 1802952 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.004.0038.011 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.587,26 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Nº 01.5.34.038.0254.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.136,27 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 
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Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
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máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061874-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:35:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARGARETH MARINHO CPF Nº 411.997.401-44 - 

CONTRIBUINTE 318860 CDA's Nºs 2016 / 1357803; 2017 / 1563855; 2018 / 

1662904 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.25.004.0342.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.334,46 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061394-21.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:09:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ VIRGULINO DA SILVA CPF Nº 046.043.341-53 

- CONTRIBUINTE 318569 CDA's Nºs 2016 / 1257315; 2017 / 1497618; 2018 

/ 1652421; 2019 / 1780685 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.13.001.0405.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.652,17 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061972-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 09:02:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA CPF Nº 

460.694.881-72 - CONTRIBUINTE 734818212 CDA's Nºs 2016 / 1307183; 

2017 / 1527960; 2018 / 1638708; 2019 / 1881552 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.42.015.0188.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 67.944,87 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DA CAUSA: R$ 8.782,55 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1216 de 3769



Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
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máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CAUSA: R$ 10.001,00 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062001-34.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS ROBERTO DE ASSIS CPF Nº 

138.681.526-87 - CONTRIBUINTE 153019 CDA's Nºs 2017 / 1579091; 2016 

/ 1290405; 2019 / 1783159 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.24.048.0029.028 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.236,36 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 
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DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
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máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061393-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SLEDZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061393-36.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:09:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS SLEDZ CPF Nº 919.513.211-20 - 

CONTRIBUINTE 734748359 CDA's Nºs 2016 / 1326843; 2017 / 1511968; 

2018 / 1724601; 2019 / 1854356 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.1.45.003.0366.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 89.478,67 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 
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CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061988-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:23:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF Nº 

544.432.701-59 - CONTRIBUINTE 324985 CDA's Nºs 2016 / 1376168; 2017 

/ 1485226; 2018 / 1724051; 2019 / 1869306 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.22.003.1390.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 13.841,80 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.5.11.020.0013.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.153,99 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062005-71.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HEDENIR VIEIRA DE SOUZA CPF Nº 326.028.391-91 

- CONTRIBUINTE 76216 CDA's Nºs 2016 / 1376299; 2017 / 1483454; 2018 / 

1614332 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.43.074.0028.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.611,11 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 
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Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061647-09.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 11:20:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TRANSMOVITERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP CNPJ Nº 24.725.269/0001-01 - 

CONTRIBUINTE 155969 CDA's Nºs 2016 / 1347062; 2017 / 1557695 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.12.017.1927.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 45.850,48 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 
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CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061387-29.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CRISTIANO TOMAZ DA SILVA CPF Nº 

496.871.231-68 - CONTRIBUINTE 270183 CDA's Nºs 2016 / 1263092; 2017 

/ 1487500; 2018 / 1697591; 2019 / 1873187 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.42.034.0072.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 487.214,02 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 
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intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062004-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALDO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062004-86.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DINALDO DE LIMA CPF Nº 160.224.911-34 - 

CONTRIBUINTE 56975 CDA's Nºs 2016 / 1299598; 2017 / 1565489; 2018 / 

1668320; 2019 / 1799752 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.14.085.0318.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.581,85 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 
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nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062036-91.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VIRGÍLIO ALVES CORREA NETO CPF Nº 

001.727.901-15 - CONTRIBUINTE 387559 CDA's Nºs 2016 / 1276671; 2017 

/ 1526191; 2018 / 1616583; 2019 / 1914814 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.046.0482.003 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.557,02 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 
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Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 11:06:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NESTOR DOSSENA GRANDO CPF Nº 

138.575.761-20 - CONTRIBUINTE 47614 CDA's Nºs 2016 / 1350410; 2017 / 

1576075; 2018 / 1681427; 2019 / 1879225 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.21.002.0079.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 36.552,53 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 
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anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062026-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BENEDITO DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062026-47.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUY BENEDITO DE MOURA CPF Nº 419.701.101-63 

- CONTRIBUINTE 265191 CDA's Nºs 2016 / 1363910; 2017 / 1486082; 2018 

/ 1635809; 2019 / 1906851 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.010.0499.045 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 11.669,97 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 
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Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061646-24.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 11:16:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF Nº 

107.924.909-59 - CONTRIBUINTE 272905 CDA's Nºs 2016 / 1338902; 2017 

/ 1563129; 2018 / 1600758; 2019 / 1854691 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.22.017.0460.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 34.495,61 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 
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anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1253 de 3769



arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062020-40.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODAIR EGUES CPF Nº 140.506.921-04 - 

CONTRIBUINTE 734805997 CDA's Nºs 2016 / 1360389; 2017 / 1560282; 

2018 / 1665360; 2019 / 1812637 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.13.028.0234.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.984,26 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 
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Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADO: VALMIR ANTONIO DE MORAES CPF Nº 
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/ 1496143; 2018 / 1698334; 2019 / 1902184 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.016.0172.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 22.606,98 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 
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anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062041-16.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NAIR ANA RODRIGUES CPF Nº 594.907.051-87 - 

CONTRIBUINTE 362738 CDA's Nºs 2016 / 1348476; 2017 / 1467730; 2018 / 

1594268; 2019 / 1866898 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.22.052.0523.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 156.942,77 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062021-25.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:16:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: OSVALDINA CORREA DA CRUZ CPF Nº 

327.432.621-68 - CONTRIBUINTE 734787976 CDA's Nºs 2016 / 1254848; 

2017 / 1569911; 2018 / 1683104 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.011.0175.002 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.794,91 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 
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do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 
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sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061637-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061637-62.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 10:49:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 

103.436.281-04 - CONTRIBUINTE 90975 CDA's Nºs 2016 / 1255844; 2017 / 

1572581; 2018 / 1608701; 2019 / 1869233 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.21.002.0697.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 37.670,95 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062089-72.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JACQUELINE TARDIM BRANDENBURGER 

MESQUITA BORBA CPF Nº 946.665.807-78 - CONTRIBUINTE 386761 

CDA's Nºs 2016 / 1387298; 2017 / 1441145 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

90169 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 
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anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 
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(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: EDUARDO AUGUSTO CARVALHO CPF Nº 

004.930.401-10 - CONTRIBUINTE 335581 CDA's Nºs 2016 / 1378426; 2017 

/ 1462085; 2018 / 1657097; 2019 / 1801990 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.14.027.0245.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 13.206,14 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 
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do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 
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sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061099-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA LENE DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061099-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELZA LENE DE QUEIROZ CPF Nº 209.491.201-97 - 

CONTRIBUINTE 390409 CDA's Nºs 2016 / 1373354; 2017 / 1578958; 2018 / 

1684653; 2019 / 1853989 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.035.0480.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.504,36 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1057846-85.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2019 10:32:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: AVANILDES MOREIRA DA SILVA CPF Nº 

270.199.771-20 - CONTRIBUINTE 16475 CDA's Nºs 2016 / 1313497; 2017 / 

1474801; 2018 / 1702666; 2019 / 1782504 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.016.0284.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.927,21 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 
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2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061106-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061106-73.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA AFFONSECA SA CNPJ Nº 

42.592.071/0002-51 - CONTRIBUINTE 155586 CDA's Nºs 2016 / 1360352; 

2017 / 1524068; 2018 / 1621706; 2019 / 1888656 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.13.008.0432.027 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.659,91 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061107-58.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA CPF Nº 

063.780.721-91 - CONTRIBUINTE 734749117 CDA's Nºs 2016 / 1278773; 

2017 / 1462572; 2018 / 1680322; 2019 / 1786121 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.14.049.0372.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.442,89 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 
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2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1283 de 3769



Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061101-51.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI CPF Nº 

036.434.361-30 - CONTRIBUINTE 734829292 CDA's Nºs 2 2016 / 1337032; 

2017 / 1572745; 2018 / 1686714; 2019 / 1812435 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.34.023.0170.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.926,37 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADA: LIVIA CRISTINA DE MATOS CHAZAN CPF Nº 
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Nº 01.3.23.015.0080.003 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.499,88 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1286 de 3769



devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 
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2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061109-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES ALEXANDRE SABELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061109-28.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIOGENES ALEXANDRE SABELLA CPF Nº 

616.112.391-68 - CONTRIBUINTE 339491 CDA's Nºs 2016 / 1291398; 2017 

/ 1551709; 2018 / 1619778; 2019 / 1896610 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.033.0568.009 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.358,72 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061144-85.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 12:11:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REMICIO GONÇALVES DA SILVA CPF Nº 

284.332.031-34 - CONTRIBUINTE 734821201 CDA's Nºs 2016 / 1367550; 

2017 / 1579144; 2018 / 1702716; 2019 / 1797205 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.050.0496.003 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.636,14 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 
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2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061105-88.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO JORGE DE SOUZA CPF Nº 329.062.691-15 - 

CONTRIBUINTE 28277 CDA's Nºs 2016 / 1302927; 2017 / 1525623; 2018 / 

1610471; 2019 / 1876768 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.001.0334.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.506,60 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061888-80.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 11:57:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA BASSITT FERREIRA LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.188.331/0001-95 - CONTRIBUINTE 96331 CDA's Nºs 2016 / 

1282326; 2017 / 1557712; 2018 / 1606307; 2019 / 1909549 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.3.31.003.0990.002 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

205.045,91 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 
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remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 
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- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061108-43.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CPF Nº 

345.188.001-68 - CONTRIBUINTE 265248 CDA's Nºs 2016 / 1282406; 2017 

/ 1464004; 2018 / 1636315 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.037.0283.003 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.523,65 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061102-36.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GIOVANI BENEDITO RIBEIRO CPF Nº 

137.966.901-49 - CONTRIBUINTE 1906 CDA's Nºs 2016 / 1312592; 2017 / 

1518601; 2018 / 1610094; 2019 / 1778071 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.048.0134.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.122,48 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 
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- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061116-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA GOMES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061116-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDNALVA GOMES DO CARMO CPF Nº 

616.339.091-15 - CONTRIBUINTE 734871864 CDA's Nºs 2016 / 1359891; 

2017 / 1524199; 2018 / 1675593 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1860.181 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 2.728,55 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061114-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDMUNDO DA SILVA PEREIRA CPF Nº 

001.941.151-00 - CONTRIBUINTE 273487 CDA's Nºs 2016 / 1295055; 2017 

/ 1511446; 2018 / 1610240; 2019 / 1802886 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.064.0241.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.725,70 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 
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- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1308 de 3769



decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061104-06.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLOTILDE NEVES DE ABREU CPF Nº 

201.219.111-87 - CONTRIBUINTE 734762692 CDA's Nºs 2016 / 1294482; 

2017 / 1516886; 2018 / 1602493; 2019 / 1837040 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.24.026.0323.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.128,15 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 
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- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061873-14.2019.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061873-14.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:23:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS CPF Nº 

545.969.631-34 - CONTRIBUINTE 262457 CDA's Nºs 2016 / 1281711; 2017 

/ 1489466; 2018 / 1620422; 2019 / 1788605 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.43.026.0381.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.496,39 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061115-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MONICA MARA SOARES CPF Nº 827.898.431-04 - 

CONTRIBUINTE 347989 CDA's Nºs 2016 / 1262133; 2017 / 1476548; 2018 / 

1660261; 2019 / 1820955 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.22.012.0290.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.724,44 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 
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condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061877-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061877-51.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:43:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NILSON MARQUES FERNANDES CPF Nº 

055.306.478-98 - CONTRIBUINTE 320228 CDA's Nºs 2016 / 1335631; 2018 

/ 1724966; 2019 / 1793936 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.024.0182.005 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.048,98 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 
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Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 3.376,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 
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DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061123-12.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GENIVALDA SOUZA SANTOS SILVA CPF Nº 

651.719.261-15 - CONTRIBUINTE 380728 CDA's Nºs 2016 / 1365972; 2017 

/ 1469322; 2018 / 1701760; 2019 / 1788991 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.45.025.0045.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.332,81 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1325 de 3769



a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.4.35.070.0074.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.686,42 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1326 de 3769



IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061118-87.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELISANGELA CRISTIANE VIGINOTTI CPF Nº 

016.593.279-11 - CONTRIBUINTE 734837655 CDA's Nºs 2016 / 1275804; 

2017 / 1536310; 2018 / 1653922 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.45.007.0492.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.134,10 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1329 de 3769



Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061372-60.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO CPF Nº 

001.936.151-34 - CONTRIBUINTE 311454 CDA's Nºs 2016 / 1273769; 2017 

/ 1527403; 2018 / 1615298; 2019 / 1789914 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.025.0145.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.872,74 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061100-66.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO CPF Nº 

088.960.201-82 - CONTRIBUINTE 1425 CDA's Nºs 2016 / 1356845; 2017 / 

1507494; 2018 / 1621880; 2019 / 1797018 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.035.0057.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.515,03 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 10:52:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 

103.436.281-04 - CONTRIBUINTE 90975 CDA's Nºs 2016 / 1286916; 2017 / 

1485216; 2018 / 1631228; 2019 / 1869235 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.21.002.0789.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 37.636,17 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1061376-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061376-97.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY CPF 

Nº 809.647.881-87 - CONTRIBUINTE 734838278 CDA's Nºs 2016 / 

1349011; 2017 / 1489820; 2018 / 1654081; 2019 / 1794435 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.22.058.0450.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.540,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061122-27.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF Nº 

171.660.801-59 - CONTRIBUINTE 734792132 CDA's Nºs 2016 / 1294645; 

2017 / 1536676; 2018 / 1630600; 2019 / 1843761 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.42.010.0787.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.548,14 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061120-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AZIZ YDY (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061120-57.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: JOÃO AZIZ YDY CPF Nº 074.564.921-15 - 

CONTRIBUINTE 45795 CDA's Nºs 2016 / 1345416; 2017 / 1526235; 2018 / 

1641251; 2019 / 1917004 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.11.052.0246.003 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.780,05 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 
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administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 
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prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061380-37.2019.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUBAL TOMAZ TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061380-37.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TUBAL TOMAZ TEIXEIRA CPF Nº 262.715.756-68 - 

CONTRIBUINTE 106495 CDA's Nºs 2016 / 1318356; 2017 / 1561194; 2018 / 

1635494; 2019 / 1907512 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.35.005.0154.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.095,31 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 
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motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061379-52.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAG PAR SA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ Nº 30.260.954/0001-02 - CONTRIBUINTE 35697 CDA's Nºs 2016 / 

1260322; 2017 / 1533043; 2018 / 1662616; 2019 / 1792033 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.33.033.0592.096 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.440,78 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061121-42.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ETTORINA BERGAMASCHI PESSOZ CPF Nº 

327.866.461-20 - CONTRIBUINTE 96730 CDA's Nºs 2016 / 1323811; 2017 / 

1532446 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.033.0568.058 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.039,99 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 
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ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061124-94.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GERALDINA ROSA DA SILVA CPF Nº 

208.763.001-15 - CONTRIBUINTE 111710 CDA's Nºs 2016 / 1311753; 2018 

/ 1673569; 2019 / 1796215 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.008.0081.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.137,04 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 
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ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 
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União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 
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soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA. CNPJ Nº 

57.500.001/0022-47 - CONTRIBUINTE 156568 CDA's Nºs 2016 / 1389192; 

2017 / 1434916 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 35403 - TLFHEP VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 
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nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061130-04.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:31:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A J BATISTELLA & CIA LTDA CNPJ Nº 

08.573.918/0001-31 - CONTRIBUINTE 734773116 CDA's Nºs 2019 / 

1926247; 2019 / 1926248; 2019 / 1926249 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

93828 - ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 15.010,07 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 
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prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061093-74.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIAS RAYES CNPJ Nº 013.105.268-34 - 

CONTRIBUINTE 271638 CDA's Nºs 2016 / 1407526; 2018 / 1730943; 2019 / 

1774940 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 71963 - MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 
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valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061091-07.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CURVO & CURVO ADVOGADOS S/C - ME CNPJ Nº 

02.338.287/0001-90 - CONTRIBUINTE 179964 CDA's Nºs 2016 / 1407536; 

2018 / 1741498; 2019 / 1757458 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 63420 - 

MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 
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no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061125-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061125-79.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:27:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA CPF 

Nº 315.725.038-82 - CONTRIBUINTE 356394 CDA's Nºs 2016 / 1264279; 

2017 / 1489468; 2018 / 1616662; 2019 / 1788611 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.43.027.0134.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.451,91 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 
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destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 
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móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061068-61.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSENILDA SEBASTIANA DA SILVA - ME CNPJ Nº 

13.720.223/0001-75 - CONTRIBUINTE 734865504 CDA's Nºs 2016 / 

1396904; 2017 / 1445157; 2018 / 1742852; 2019 / 1770543 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 113930 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.264,95 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 
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DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061054-77.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BERTOZO REIS & LOPES ADVOGACIA SC CNPJ Nº 

01.410.274/0001-11 - CONTRIBUINTE 177074 CDA's Nºs 2016 / 1387046; 

2018 / 1739473; 2019 / 1765570 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 60538 - 

MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 
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provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061092-89.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DARIUS CANAVARROS PALMA CPF Nº 

468.981.661-15 - CONTRIBUINTE 345976 CDA's Nºs 2016 / 1382184; 2017 

/ 1444538 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 81397 - MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 
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da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 
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em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 
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-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061047-85.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:24:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J. B. DA SILVA COMERCIO - ME CNPJ Nº 

01.464.123/0001-46 - CONTRIBUINTE 386813 CDA's Nºs 2016 / 1407964; 

2017 / 1439682; 2018 / 1738523; 2019 / 1763710 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 62733 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 6.598,38 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 
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(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 
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Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061069-46.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMAR PASSOS VEIGA CPF Nº 127.395.101-87 - 

CONTRIBUINTE 162515 CDA's Nºs 2016 / 1400527; 2017 / 1430916 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45862 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 
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o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 
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na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061095-44.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FÁBIO DE AQUINO POVOAS CPF Nº 

630.736.091-72 - CONTRIBUINTE 400316 CDA's Nºs 2016 / 1402921; 2017 

/ 1425441 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 92993 - MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 
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desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 
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RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061065-09.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR CPF Nº 

831.838.091-68 - CONTRIBUINTE 345690 CDA's Nºs 2016 / 1394418; 2018 

/ 1746129; 2019 / 1777291 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 106529 - MULTA 

ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 
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prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 
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nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061079-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS JOSE AVELINO DE SOUZA VIEIRA CPF Nº 

045.804.351-68 - CONTRIBUINTE 168803 CDA's Nºs 2016 / 1406800; 2017 

/ 1429494; 2018 / 1747367; 2019 / 1773318 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

52286 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 
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Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 
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ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061064-24.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES CPF Nº 

545.221.021-00 - CONTRIBUINTE 352793 CDA's Nºs 2016 / 1387148; 2017 

/ 1424788; 2018 / 1732087; 2019 / 1763103 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

82972 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 7.761,08 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 
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IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 
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nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061078-08.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BORGES & MUSSA LTDA CPF Nº 

37.433.034/0001-80 - CONTRIBUINTE 162589 CDA's Nºs 2016 / 1392152; 

2018 / 1743651; 2019 / 1774004 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45939 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 5.739,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 
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ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061190-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061190-74.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 14:46:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO MARQUES DA GUIA CPF Nº 

079.404.671-15 - CONTRIBUINTE 734910569 CDA's Nºs 2016 / 1294539; 

2017 / 1483687; 2018 / 1683626; 2019 / 1839804 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.22.005.0077.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.641,52 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 
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estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ORLANDO NUNES RODRIGUES CPF Nº 

138.848.241-04 - CONTRIBUINTE 162888 CDA's Nºs 2016 / 1383615; 2017 

/ 1425664 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 46247 - MULTA ADM. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.206,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 
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(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1400 de 3769



PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061070-31.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALCANTARA & ALMEIDA LTDA - ME CNPJ Nº 

26.523.753/0001-75 - CONTRIBUINTE 165360 CDA's Nºs 2016 / 1409403; 

2018 / 1748915; 2019 / 1769803 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 48820 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.516,89 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 
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manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 
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complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061071-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S PEREIRA DE ALMEIDA SERRALHERIA - ME (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061071-16.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: S PEREIRA DE ALMEIDA SERRALHERIA - ME CNPJ 

Nº 04.720.282/0001-52 - CONTRIBUINTE 734836374 CDA's Nºs 2016 / 

1384870; 2017 / 1449417; 2018 / 1733588; 2019 / 1776082 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 121509 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.540,19 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 
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APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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14.118,25 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 
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CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061066-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M C CONTABILIDADE ASSESSORIA E PESQUISA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061066-91.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: M C CONTABILIDADE ASSESSORIA E PESQUISA 

LTDA - ME CNPJ Nº 02.028.205/0001-00 - CONTRIBUINTE 176205 CDA's 

Nºs 2016 / 1389374; 2018 / 1732793; 2019 / 1774141 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 59672 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 5.739,40 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 
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APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060948-18.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTÔNIO HENRIQUE RICCI BOAVENTURA CPF Nº 

542.030.406-63 - CONTRIBUINTE 329803 CDA's Nºs 2016 / 1345494; 2017 

/ 1498049; 2018 / 1658612; 2019 / 1791599 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.003.0501.010 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.647,88 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 
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do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 
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complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060958-62.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DELMIRO ANTÔNIO DE LIMA CPF Nº 

140.450.361-72 - CONTRIBUINTE 344057 CDA's Nºs 2016 / 1307255; 2017 

/ 1566171; 2018 / 1719191; 2019 / 1826946 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.34.016.0220.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.618,94 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 
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APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061080-75.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TIMOTIO VOLNEI DORN CPF Nº 835.113.930-00 - 

CONTRIBUINTE 734959806 CDA's Nºs 2016 / 1392139; 2017 / 1446803; 

2018 / 1738798; 2019 / 1761388 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 139989 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.907,90 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 
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CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061086-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. PORTELA VEICULOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061086-82.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: W. V. PORTELA VEÍCULOS - ME CNPJ Nº 
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1735880; 2019 / 1774750 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 105476 - TLFHEP 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.214,67 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 
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registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1420 de 3769



espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061077-23.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AUDITEC CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C LTDA - 

ME CNPJ Nº 37.464.823/0001-88 - CONTRIBUINTE 162418 CDA's Nºs 2016 

/ 1385110; 2018 / 1740955; 2019 / 1774727 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

45718 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 3.961,98 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 
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CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060956-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060956-92.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDIO STABILE RIBEIRO CPF Nº 365.942.709-82 

- CONTRIBUINTE 44479 CDA's Nºs 2016 / 1295577; 2017 / 1502184; 2018 / 

1719817 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.018.0156.076 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.082,94 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 
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Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061072-98.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARNALDO DA PENHA CORREA CPF Nº 

171.733.291-91 - CONTRIBUINTE 264527 CDA's Nºs 2016 / 1342327; 2017 

/ 1555271; 2019 / 1896608 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.033.0568.006 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.435,39 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 
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Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061634-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E M JUNQUEIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061634-10.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 10:39:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: E M JUNQUEIRA COMERCIO - ME CNPJ Nº 

13.115.015/0002-28 - CONTRIBUINTE 734854850 CDA's Nºs 2016 / 

1403604; 2017 / 1424340; 2018 / 1739715; 2019 / 1766009 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 109637 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 82.911,88 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 
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Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060942-11.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:18:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FLORIANO NASSER CPF Nº 004.728.081-68 - 

CONTRIBUINTE 41047 CDA's Nºs 2016 / 1317159; 2017 / 1572951; 2018 / 

1602733; 2019 / 1831786 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.42.027.0057.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.543,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 
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NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061636-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061636-77.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 10:44:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA CNPJ Nº 

37.504.396/0001-14 - CONTRIBUINTE 360484 CDA's Nºs 2016 / 1275755; 

2017 / 1485278; 2018 / 1708525; 2019 / 1860016 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.33.031.1078.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 79.074,08 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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124.120,23 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 
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NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061388-14.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDSON ELTON ANGHINONI CPF Nº 589.136.709-25 

- CONTRIBUINTE 9348 CDA's Nºs 2016 / 1320696; 2017 / 1498105; 2018 / 

1639793; 2019 / 1794810 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.21.015.0162.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: 0,00 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
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contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061639-32.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 10:54:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 

103.436.281-04 - CONTRIBUINTE 90975 CDA's Nºs 2016 / 1329392; 2017 / 

1488025; 2018 / 1709694; 2019 / 1869236 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.21.002.0835.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 34.909,34 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060946-48.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA DE LOUDES SOUZA CPF Nº 006.922.121-91 - 

CONTRIBUINTE 309069 CDA's Nºs 2016 / 1335913; 2017 / 1492943; 2018 / 

1671070; 2019 / 1783428 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.23.020.0180.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.023,66 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 
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prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061863-67.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 08:46:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ANDERSON DE MORAES DIAS CPF Nº 

604.122.591-68 - CONTRIBUINTE 390521 CDA's Nºs 2016 / 1255199; 2017 

/ 1498579; 2018 / 1702644 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.012.0054.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.097,71 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 
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qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 
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execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061089-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAPER CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061089-37.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:26:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONTAPER CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIA 

LTDA CNPJ Nº 01.275.321/0001-61 - CONTRIBUINTE 332225 CDA's Nºs 

2016 / 1383127; 2018 / 1731666; 2019 / 1762251 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 55952 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,93 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 
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prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADO: EMERSON SANABRIA CARVALHO CPF Nº 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 92425 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

2.184,49 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 
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em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061075-53.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO 2 LTDA CNPJ Nº 16.900.317/0001-14 - CONTRIBUINTE 

734937642 CDA's Nºs 2018 / 1746681; 2017 / 1430316; 2015 / 1407622; 

2017 ; 1426780; 2018 / 1735915; 2018 / 1749332; 2018 / 1740518; 2018 / 

1746405; 2017 / 1447782; 2017 / 1440844 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

132892 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 6.130,48 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061872-29.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 10:15:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCO AURÉLIO SILVA DE AZEVEDO CPF Nº 

237.357.750-04 - CONTRIBUINTE 383439 CDA's Nºs 2016 / 1290070; 2017 

/ 1526786; 2018 / 1649790; 2019 / 1799498 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.053.0316.009 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.995,84 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061087-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTABIL MENNA BARRETO SC LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061087-67.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONTABIL MENNA BARRETO SC LTDA - ME CNPJ 

Nº 37.466.125/0001-11 - CONTRIBUINTE 163590 CDA's Nºs 2016 / 

1393554; 2018 / 1735392; 2019 / 1762274 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

46963 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,93 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061059-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP CNPJ Nº 

07.676.863/0001-22 - CONTRIBUINTE 388066 CDA's Nºs 2016 / 1397887; 

2017 / 1428806; 2018 / 1744270; 2019 / 1759673 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 90279 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 12.254,33 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061019-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA 

TRIBUTARIA S/S CNPJ Nº 13.791.192/0001-43 - CONTRIBUINTE 

734863658 CDA Nº 2019 / 1926256 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 113382 - 

ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 13.181,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
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contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061997-94.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 11:19:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

CNPJ Nº 04.869.286/0001-05 - CONTRIBUINTE 328227 CDA's Nºs 2016 / 

1371736; 2017 / 1492959; 2018 / 1727977; 2019 / 1783516 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.23.064.0040.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

11.010,54 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1466 de 3769



sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061088-52.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONTAPER CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIA 

LTDA CNPJ Nº 01.275.321/0001-61 - CONTRIBUINTE 332225 CDA's Nºs 

2016 / 1383127; 2018 / 1731666; 2019 / 1762251 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 55952 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,93 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
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contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.4.25.012.0036.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.552,50 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061026-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061026-12.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO CPF Nº 

361.586.581-20 - CONTRIBUINTE 272103 CDA's Nºs 2016 / 1357594; 2018 

/ 1651121; 2019 / 1843776; 2019 / 1926294 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.038.0385.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.901,16 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1474 de 3769



contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061060-84.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:25:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PRATENSE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.292.799/0001-25 - CONTRIBUINTE 183428 CDA's Nºs 2016 / 

1383663; 2017 / 1435290; 2018 / 1733447; 2019 / 1763832 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 66858 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 8.083,51 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061657-53.2019.8.11.0041 
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CUIABÁ EXECUTADO: JORGE JOSÉ PEREIRA CPF Nº 946.184.617-72 - 

CONTRIBUINTE 346155 CDA Nº 2016 / 1341500 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.34.078.0098.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.334,82 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 
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prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 
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qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 
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execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060949-03.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO SERGIO RODRIGUES CPF Nº 

482.639.071-87 - CONTRIBUINTE 371920 CDA's Nºs 2016 / 1370664; 2017 

/ 1576931; 2018 / 1645137; 2019 / 1807506 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.005.1060.016 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.529,53 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 
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prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061023-57.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LUZIA ROSA DA CUNHA CPF Nº 487.186.611-49 - 

CONTRIBUINTE 355439 CDA's Nºs 2016 / 1364453; 2018 / 1655126; 2019 / 

1810115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.35.037.0204.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.354,06 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 
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em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061030-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILIO SEBASTIAO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061030-49.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADILIO SEBASTIÃO DE LIMA CPF Nº 

043.686.061-91 - CONTRIBUINTE 734928091 CDA's Nºs 2016 / 1281254; 

2017 / 1476666; 2018 / 1612223; 2019 / 1827892 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.009.0288.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.567,07 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 
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em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 
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possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY CPF Nº 339.987.871-00 

- CONTRIBUINTE 308416 CDA's Nºs 2016 / 1308587; 2017 / 1542960; 2018 

/ 1705682 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.047.0140.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.124,52 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1491 de 3769



(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 
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a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061033-04.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURO BENEDITO FAVA CPF Nº 064.775.341-34 - 

CONTRIBUINTE 321874 CDA's Nºs 2016 / 1365738; 2017 / 1476442; 2018 / 

1725355; 2019 / 1791640 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.42.005.0108.003 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 9.278,47 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
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legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.32.020.0153.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.226,75 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 
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principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 
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240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061020-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO VIUDES CALHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061020-05.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ANTONIO VIUDES CALHÃO CPF Nº 

181.831.401-06 - CONTRIBUINTE 53686 CDA's Nºs 2016 / 1299030; 2017 / 

1549547; 2018 / 1595311; 2019 / 1796837 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.003.0198.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 8.848,38 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
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indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061369-08.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ LEOPOLDINO DO NASCIMENTO CPF Nº 

141.019.041-20 - CONTRIBUINTE 395009 CDA's Nºs 2016 / 1260512; 2017 

/ 1489433; 2018 / 1670530; 2019 / 1788407 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.35.085.0098.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.045,65 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 
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a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 
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240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061373-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA MONICA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061373-45.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JÚLIA MÔNICA PINTO CPF Nº 032.865.257-15 - 

CONTRIBUINTE 314036 CDA's Nºs 2016 / 1332000; 2017 / 1521889; 2018 / 

1680278; 2019 / 1876875 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.24.032.0507.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.561,54 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 
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preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 197.175,86 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 
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DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 
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ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061031-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ANDRADE VICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061031-34.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLENE ANDRADE VICK CPF Nº 171.948.901-78 - 

CONTRIBUINTE 352654 CDA's Nºs 2016 / 1312894; 2017 / 1545966; 2018 / 

1645521; 2019 / 1812447 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.34.011.0390.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.097,52 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 
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do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061374-30.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOVINO MARQUES ROSA CPF Nº 103.082.021-04 - 

CONTRIBUINTE 37195 CDA's Nºs 2016 / 1272498; 2017 / 1568686; 2018 / 

1662594; 2019 / 1791219 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.34.074.0241.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 78.010,00 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 
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INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1061034-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE PINTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061034-86.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:23:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALICE PINTO GOMES CPF Nº 537.644.801-06 - 

CONTRIBUINTE 12900 CDA's Nºs 2016 / 1346820; 2017 / 1507369; 2018 / 

1723739; 2019 / 1781515 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.001.0350.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.551,15 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061377-82.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAG PAR SA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ Nº 30.260.954/0001-02 - CONTRIBUINTE 35697 CDA's Nºs 2016 / 

1363602; 2017 / 1456971; 2018 / 1703910; 2019 / 1792010 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.33.033.0592.077 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.909,67 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061027-94.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061027-94.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA JOSE ALVES COSTANESKI CPF Nº 

487.781.841-34 - CONTRIBUINTE 319198 CDA's Nºs 2016 / 1337753; 2017 

/ 1501923; 2018 / 1704624; 2019 / 1783183 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.24.048.0073.048 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.541,22 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL Nº 01.5.33.033.0592.119 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.384,48 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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35.515,70 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.5.41.032.0207.004 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 1.387,79 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 
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ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 
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parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061658-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FUSCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061658-38.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2019 13:44:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ ROBERTO FUSCHI CPF Nº 794.176.551-91 - 

CONTRIBUINTE 389033 CDA's Nºs 2016 / 1284276; 2017 / 1478557; 2018 / 

1618256; 2019 / 1831248 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.34.036.0232.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.146,21 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061886-13.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 11:43:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA CNPJ Nº 09.409.511/0001-36 - CONTRIBUINTE 

734797223 CDA's Nºs 2016 / 1299647; 2017 / 1501698; 2018 / 1653381; 

2019 / 1903780 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.25.037.0536.076 - IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.716,87 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 
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no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 
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parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061890-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 12:12:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA 

CNPJ Nº 14.913.404/0001-80 - CONTRIBUINTE 95381 CDA's Nºs 2016 / 

1361817; 2017 / 1552221; 2018 / 1686035; 2019 / 1909583 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.3.33.015.0040.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

261.818,77 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
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autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 
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ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 
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parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1053008-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PINHEIRO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1053008-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2019 15:10:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: JULIO CESAR PINHEIRO CPF Nº 207.310.001-53 - 

CONTRIBUINTE 101660 CDA Nº 2019 / 1926077 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

25302 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 17.359,42 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061368-23.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882 CDA's Nºs 2016 / 1359767; 2017 / 

1574301; 2018 / 1611300; 2019 / 1851678 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.32.035.0057.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.953,81 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061383-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO STEFANE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061383-89.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO STEFANE FILHO CPF Nº 330.890.869-72 - 

CONTRIBUINTE 734797622 CDA's Nºs 2016 / 1289647; 2017 / 1450991; 

2018 / 1660695; 2019 / 1852333 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.011.0860.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 455.128,16 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061865-37.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 09:02:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA CPF Nº 
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VALOR DA CAUSA: R$ 2.498,73 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 
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eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061025-27.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:22:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MULTSOFT SERVIÇOS DE INF E ASSESSORIA 

CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ Nº 37.509.874/0001-89 - CONTRIBUINTE 

162959 CDA Nº 2016 / 1392145 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 46321 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 2.198,06 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 
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ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: RUY GOMES DE MOURA CPF Nº 021.671.151-72 - 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.24.048.0073.013 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.498,30 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061861-97.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 08:12:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DE ALCANTARA 

CPF Nº 536.376.401-63 - CONTRIBUINTE 734945786 CDA's Nºs 2016 / 

1303326; 2017 / 1451491; 2018 / 1635464; 2019 / 1783642 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.3.21.011.0171.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.820,93 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 
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8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.43.027.0415.001 - IPTU VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.389,41 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 
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DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 
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empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061971-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 08:50:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: VICENTE CALABRIA CPF Nº 156.755.211-00 - 

CONTRIBUINTE 23846 CDA's Nºs 2016 / 1348777; 2017 / 1509043; 2018 / 

1721401; 2019 / 1793804 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.24.046.0052.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 15.744,89 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
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a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1560 de 3769



40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1056490-55.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/11/2019 16:32:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: APOLONIA EVA DO ESPIRITO SANTO CPF Nº 

758.076.701-59 - CONTRIBUINTE 52333 CDA's Nºs 2016 / 1299754; 2017 / 

1563421; 2018 / 1713918; 2019 / 1801662 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.033.0042.003 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.175,44 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 
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TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061887-95.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/12/2019 11:49:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME CNPJ Nº 04.971.436/0001-89 - CONTRIBUINTE 

330557 CDA's Nºs 2016 / 1342609; 2017 / 1573719; 2018 / 1608842; 2019 

/ 1873020 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 10.5.35.002.0411.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 205.570,22 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 
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Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 
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dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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CARDOSO FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062104-41.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 17:06:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARDOSO FILHO COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME CNPJ Nº 12.986.855/0001-12 - CONTRIBUINTE 

734873400 CDA's Nºs 2016 / 1388082; 2017 / 1427848; 2018 / 1742540; 

2019 / 1757970 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 116835 - TLFHEP VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.923,72 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1058206-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITI PEREIRA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1058206-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2019 14:33:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KEITI PEREIRA DE AMORIM CPF Nº 616.253.531-20 - 

CONTRIBUINTE 734842461 CDA's Nºs 2016 / 1274013; 2017 / 1522334; 

2018 / 1653163 e 2019 / 1831266. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.34.01860172.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.198,55 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(‘s) indicada(s) acima e anexada(s) com a 

inicial (ID’s 26922688 e 26922689), referente(s) ao não pagamento(s) do 

Imposto acima informado. Por outro, observo que a Parte Executada 

indicada na petição inicial e na(s) CDA('s) que acompanham é DIFERENTE 

da cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta 

Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos 

termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes 

autos eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
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indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1059624-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2019 10:53:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ Nº 11.881.184/0001-62 - CONTRIBUINTE 

734839858 CDA Nº 2019 / 1924080 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.078.0190.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 19.324,13 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 
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execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1056981-62.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2019 12:40:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA CAROLINA MALHEIROS POUZO CPF Nº 

595.136.241-53 - CONTRIBUINTE 734779661 CDA Nº 2019 / 1926165 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 118777 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.289,44 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
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indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1000524-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - MT31149-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

TUTELA CAUTELAR Nº 1000524-73/2020 Autuação 07/01/2020 Última 

distribuição 07/01/2020 Valor da causa R$1.615.103,29 REQTE: SIPAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. REQDO: ESTADO DE MATO GROSSO 941 

Vistos etc. Trata-se de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente 

proposta via PJE (ID do documento: 27817366) em 07/01/2020 por SIPAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

onde se pretende liminarmente a suspensão da exigibilidade do 

lançamento tributário perfectibilizado pelo Processo nº 5124128/2015, 

relativo ao Aviso de Cobrança nº 779386/76/68/2013. Após análise dos 

autos, verifica-se que a competência para processar e julgar o presente 

feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe 

executivo fiscal ajuizado ou sequer informação quanto à inscrição de 

dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Com efeito, sabe-se que a Resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu 

que a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa.” (negritei). Assim, com fundamento no Art. 62 do CPC, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Vara Especializada de Execução 

Fiscal para processar e julgar a presente ação e DECLINO em favor de 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o 

Art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. REDISTRIBUA com urgência ao 

Juízo Competente, ENVIANDO-LHE CONCLUSOS estes autos eletrônicos 

imediatamente, para decisão da tutela de urgência vindicada (ID 

27817366), com as nossas singelas homenagens e DEEM-SE AS BAIXAS 

no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição, CERTIFICANDO. INTIME a Parte 

Autora (PJe e DJe). PUBLIQUE (DJe), para fins do §3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e 

decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o 

direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 44. Obedecidos os 

limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é 

determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação 

especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, 

pelas constituições dos Estados. Art. 62. A competência determinada em 

razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção 

das partes. FIM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047017-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A. 

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Nº 1047017-45/2019 Autuação 

17/10/2019 Última distribuição 17/10/2019 Valor da causa R$ 945.313,63 

REQTE: RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. – ME REQDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO 332 Vistos, etc... Trata-se de Ação Ordinária 

Anulatória c/c Declaratória Com Pedido de Tutela de Urgência Initio Litis Et 

Inaudita Altera Pars proposta via PJE (ID do documento: 25140012) 

ajuizada por RB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. – ME, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, cuja pretensão visa CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA Nº 20191628265, no valor de R$: 945.313,63 (novecentos 

e quarenta e cinco mil, trezentos e treze reais e sessenta e três 

centavos), na qual constam as seguintes infrações: infração 1 – indevida 

constituição de crédito originado e multa por descumprimento de obrigação 

acessória lavrado; 2 – Lançamento de ICMS Estimativa, com a 

consequente suspensão do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

602463/1758/68/2019 com a devida manutenção/reenquadramento do 

requerente no Simples Nacional. Aduz que é pessoa jurídica de direito 

privado cujo objeto social é o comércio varejista de artigos de vestuário e 

acessórios, sob o CNAE nº 47.81-4-00, estando sujeita ao recolhimento de 

ICMS. Sustenta que no dia 20/08/2019 registrou ciência via link do Termo 

de Exclusão do Simples Nacional nº 602463/1758/68/2019, com o prazo de 

trinta dias para regularizar a pendência ou impugnar, sendo, pois, ilegais, 

ao que o referido termo consta como fundamentação a CDA nº 

2019/162865 contendo duas infrações: 1- falta de emissão de 

documentos fiscais e 2: falta de recolhimento de ICMS Estimativa 

Simplificada. Registra que com relação à primeira infração, recebeu a 

notificação de lançamento nº 1182268/339/108/2014, por falta de 

cumprimento de obrigação acessória quanto a emissão de nota fiscal de 

saída de mercadoria, apuradas por divergência de informações entre a 

Empresa Requerente e as Administradoras de cartões de crédito e débito, 

o que gerou multa no importe de R$604.671,41-, a qual é ilegal uma vez 

que a base de cálculo utilizada pelo requerido não condiz com o prescrito 

na Lei Estadual nº 7.098/1998, por não haver precisão de multa 

equivalente a 30% do valor da movimentação de cartões informadas pelas 

administradoras. Salienta que no que diz respeito à Falta de Recolhimento 

de ICMS Estimativa Simplificada, tal infração é inconstitucional vez que 

alterou aspectos imutáveis do ICMS sem observar a necessidade de Lei 

Complementar. Anexou os documentos de ID’s 25140018, 25140021, 

25140032, 25140033, 25140035, 25140036, 25140037, 25140292, 

25140294, 25140295, 25140297, 25140299, 25140302 e 25140304. O 

feito foi inicialmente distribuído perante a Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública, sendo que aquele Juízo declinou a competência para 

esta Vara Especializada em 17/10/2019 (ID 25141288). Por meio da 

petição de 21/10/2019 (ID 25222364), a Empresa Requerente informa o 

indeferimento da impugnação administrativa do Termo de Exclusão do 

Simples Nacional, ocasião em que indexa o despacho administrativo de tal 

ato, como se vê acostado no ID 25222365. Na decisão proferida em 

24/10/2019, por este Juízo fora determinada EMENDA À INICIAL com 

relação a hipossuficiência da Empresa Requerente (ID 25299983), a qual 

compareceu no feito em 18/11/2019 (ID 26257774), oportunidade em que 

pleiteia pelo parcelamento das custas processuais, o que fora deferido 

conforme decisão de 09/12/2019 (ID 26727078). Em 08/01/2020, a 

Empresa Requerente informa o pagamento da primeira parcela das custas 

processuais (ID 2783913). Os autos eletrônicos vieram à conclusão a este 

Juízo do Gabinete 1, face as férias da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, após o comparecimento do Advogado da Empresa 

Requerente, Dr. Yendis Costa – OAB/MT 24.490, requerendo à esta 

Magistrada a decisão sobre a tutela de urgência, em 14/01/2020. É o 

Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, estabelece que o 

Juízo poderá conceder a tutela antecipada, desde que presentes prova 

inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem. Em análise prefacial, própria dessa seara de 

cognição sumária, evidencia-se que estão demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que dentre as infrações descritas na CDA nº 2019/162865, uma se trata 

de “falta de recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada”. Oportuno 

ressaltar que o regime de apuração do ICMS por estimativa por operação 

simplificada foi inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o Art. 

30, da Lei Estadual nº 7.098/1998, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 

87-J17, do RICMS. De modo que a forma de apuração e cálculo do ICMS 

prevista no Art. 30, V, da Lei nº 7.098/1998 extrapola a regra determinada 

no Art. 26, III, e §1º da Lei Complementar nº 87/1996, além de implicar em 

alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo. 

Além disso, verifico que a forma de constituição do crédito tributário foi 

alterada, uma vez que consoante o mencionado Decreto (Art. 87-J-6), a 

cobrança do ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não mais por 

homologação, como previsto na Lei Complementar nº 87/1996, bem como 

na Lei nº 7.098/1998, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto na 

alínea “b”, do inciso III, do Art. 146, da Constituição Federal, que exige lei 

complementar para dispor sobre LANÇAMENTO. Dessa forma, 

evidencia-se que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do 

RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso são nulos os créditos tributários 

lançados com fundamento em tal dispositivo. Nesse sentido é a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS 

ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo 

questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir 

processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a 

autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por 

normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto 

(ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o 

Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e 

inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos 

foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.” 

(PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL RELATORA: 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 18-09-2017). 

Quanto à infração de Falta de Emissão de Documentos Fiscais, sabe-se 

que em razão da impossibilidade de se suspender parcialmente a 

exigibilidade da CDA tão somente quanto à mencionada infração, em 

prejuízo ao PRINCÍPIO DA UNIDADE DO TÍTULO, está demonstrado, dessa 

forma, neste caso, o fumus boni iuris, devendo, pois, prosperar o pleito 

tutelar urgente de suspensão da exigibilidade da CDA.Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

COMUM. ICMS. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS 

PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO 

PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da 

taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a 

constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de 

São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do 

C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou 

sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09. Suspensão da 

exigibilidade e cancelamento do protesto de CDA diante da inexigibilidade 

do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de 

juros de inconstitucionalidade declarada. Impossibilidade de se determinar 

a suspensão parcial da CDA, diante da violação do princípio da unidade e 

da iliquidez do título. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP - AI: 21933542920188260000 SP 2193354-29.2018.8.26.0000, 

Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 30/10/2018, 5ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2018) Por tais fundamentos de 

fato e de direito, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar a 

suspensão da exigibilidade da CDA Nº 2019/1628265, com a consequente 

suspensão do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

602463/1758/68/2019 e com a devida manutenção/reenquadramento da 
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Requerente no Simples Nacional, até ulterior deliberação. INTIME (PJe e 

DJe) o Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva 

Lopes, para cumprir e fazer cumprir imediatamente a tutela antecipada 

acima, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. CITE o 

Estado Requerido (PJe), para apresentar a sua defesa no prazo legal. 

INTIME a Empresa Requerente e seu Advogado (PJe e DJe), conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada 

no sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal pmf

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059856-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPORMIX REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALISTA ADMINISTRATIVO DA SEFAZ - JUNIOR C. ARRUDA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1059856-05/2019 Autuação 13/12/2019 

Última distribuição 17/12/2019 Valor da causa R$ 1.000,00 IMPTE: 

REPORMIX REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME IMPDO: ANALISTA 

ADMINISTRATIVO DA SEFAZ 339 Vistos, etc... Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar proposta via PJE (ID do documento: 

27423242) em 13/12/2019 por REPORMIX REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, 

em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e ao ANALISTA 

ADMINISTRATIVO lotado na AFCAB/SEFAZ, sic, onde se pretende a 

suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo 5719390/2019, 

que excluiu a Impetrante do Simples Nacional. Aduz que tem como 

atividade principal a promoção de vendas na modalidade de 

representação, sendo optante do Regime de Simples Nacional. Salienta 

que foi intimada a regularizar pendência fiscal sob pena de ser excluída do 

Regime de apuração com efeitos a partir de 01/01/2020, conforme Termo 

de Exclusão nº 631407/1758/68/2019. Sustenta que em 13/09/2019 

apresentou defesa junto à Procuradoria Geral do Estado, sob o 

fundamento de que o crédito tributário objeto da pendência estava 

prescrito, ao que a própria PGE suspender a exigibilidade de tal débito, 

concedendo a Certidão de Regularidade Fiscal até a data de 03/01/2020. 

Registra que as créditos tributários da CDA nº 2015/6340 foram 

constituídos definitivamente entre 30/01/2012 a 22/02/2013, não tendo o 

Estado de Mato Grosso promovido executivo fiscal até o momento, e que 

‘a ilegalidade ao direito líquido e certo da Impetrante reside no fato de que a 

autoridade coatora decidiu pela exclusão da empresa do Simples Nacional, 

antes mesmo do posicionamento definitivo da PGE , com base tão somente 

na existência da CDA nº 20156340, sendo que os créditos tributários ali 

inscritos foram atingidos pela prescrição tributária, pois se a Fazenda 

Pública ajuizasse uma execução fiscal o despacho citatório dos 

devedores seria após 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva 

dos débitos fazendários.’ Inicialmente distribuído no E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, o mandamus foi REDISTRIBUÍDO para a 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública, conforme decisão de ID 27423242, 

que ato contínuo declinou a competência para esse Juízo, nos termos da 

decisão de ID 27425001. Na decisão de ID 27658008 fora determinada 

EMENDA À INICIAL, com relação indicação correta da Autoridade Coatora, 

o que foi cumprido conforme petição de ID 27909033. A Empresa 

Impetrante anexou documentos de ID’s 28045363, 28045364, 28045365, 

28045366, 28045368, 28088921, 28089191, 28088922, 28088923, 

28088924, 28088925, 28088927 e 28088928. Os autos em conclusão em 

17/01/2020, face o usufruto de férias regulares da DD. Juíza de Direito 

Titular do Gabinete 2 desta Vara Especializada de Execução Fiscal. É o 

Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente cumpre salientar que o 

mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito do 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

No presente caso, em análise de cognição sumária, evidencia-se que a 

pretensão da Empresa Impetrante procede. Com efeito, examinando os 

autos, verifico que os créditos inscritos na dívida ativa sub judice, 

constituíram definitivamente entre o primeiro mês de 2012 e os dois 

primeiros meses de 2013, como se vê na própria CDA indexada no ID 

28088921, sem que até o presente momento tenha havido o ajuizamento 

do respectivo executivo fiscal, conforme constatado em consulta aos 

sistemas Apolo e PJE realizada por este Juízo nesta data, e sem a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo (Tema 383), onde firmou-se o entendimento de 

que “1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão 

de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como 

vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante 

DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de 

declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal 

(pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas 

suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo 

prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. 

Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 

14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 

... 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 

declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos 

tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição 

do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra 

providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da 

Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 

962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, 

DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na 

edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo 

contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, 

dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. 6. 

Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco 

exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, 

mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária 

expressamente reconhecida. ..." (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)(negritei). 

Para os Tribunais Regionais, a simples inscrição em Dívida Ativa não altera 

ou interrompe a prescrição do crédito, ex vi: “APELAÇÃO – Anulação 

declaratória de prescrição de débito fiscal. ICMS. Crédito tributário que se 

entende constituído definitivamente na data da entrega da declaração do 

montante (GIA) pelo contribuinte. Termo a quo da prescrição. Súmula nº 

436 do STJ. Inscrição da dívida ativa que não influencia no prazo 

prescricional do art. 174 do CTN. Prazo de cinco anos que transcorreu 

sem que fosse ajuizada ação de execução fiscal em face do devedor, o 
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que implica no reconhecimento da prescrição do débito e consequente 

cancelamento da CDA e da inscrição do nome da autora no CADIN. 

Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

10136787620188260053 SP 1013678-76.2018.8.26.0053, Relator: Antonio 

Celso Faria, Data de Julgamento: 09/10/2018, 8ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 09/10/2018).(negritei). Dessa forma, em análise de 

cognição sumária, constato o “fumus boni iuris” na pretensão vindicada, 

na medida em que no lapso temporal consistente da data da constituição 

do débito até o presente momento, já transcorreu o prazo prescricional de 

cinco anos. De outro lado, os prejuízos causados à Empresa Requerente 

pelo impedimento de sua inscrição anual para sua manutenção no Regime 

do SIMPLES NACIONAL, são evidentemente graves e urgentes, pois criam 

obstáculos ao livre exercício das suas atividades comerciais, além de 

ensejar a própria interrupção das atividades, entre outros danos 

irreparáveis, portanto, configurado o requisito “periculum in mora”. Assim, 

é patente a afronta a direito líquido e certo da Empresa Impetrante a 

demora da Procuradoria Fiscal Estadual de apreciar e decidir 

definitivamente sobre a defesa protocolada pela Empresa Impetrante, para 

obstar a suspensão da sua manutenção no REGIME SIMPLES NACIONAL, 

uma vez que sem a certidão de regularidade fiscal se encontra 

impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa 

evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão 

da liminar inaudita altera pars. ISTO POSTO, por tais fundamentos, 

constatando-se em uma cognição não exauriente, que os atos 

administrativos acima não estão em consonância com a legislação 

pertinente e com a Constituição da República de 1988, DEFIRO A LIMINAR 

inaudita altera pars vindicada, nos termos do inc. IV do Art. 151 do CTN, 

para SUSPENDER OS EFEITOS da decisão proferida no Processo 

Administrativo nº 5719390/2019, que excluiu a Empresa Impetrante do 

Simples Nacional e DETERMINAR seja expedida imediatamente a Certidão 

de Regularidade Fiscal para sua permanência no Simples Nacional. INTIME 

a Autoridade Coatora (PJe e DJe) para que cumpra imediatamente (em 24 

horas) a presente decisão liminar inaudita altera pars, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), sem prejuízo da aplicação 

de multa diária (astreintes), no valor de R$1.000,00- (um mil reais). Após, 

em mesmo Mandado, NOTIFIQUE (PJe) a Autoridade apontada como 

Coatora, a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no 

PRAZO DE DEZ DIAS (Art. 7º, inc. I, da Lei n. 12.016/2009). A seguir, 

REMETAM os autos ao Representante do Ministério Público, pelo PRAZO 

DE DEZ DIAS (Art. 12, da Lei nº 12.016/2009), voltando em seguida estes 

autos eletrônicos CONCLUSOS para sentença (Art. 12, Parág. único da Lei 

nº 12.016/2009). INTIMEM imediatamente a Empresa Impetrante 

pessoalmente (PJe) e sua Advogada (PJe e DJe). PUBLIQUE integralmente, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito em Substituição Legal pmf

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001255-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001255-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2016 10:02:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2012 / 0779171 2013 / 

0912906 2014 / 1075917 2015 / 1218270 VALOR DA CAUSA: R$ 2.500,20 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 
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CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001466-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS CACULA LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001466-47.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:30:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS CACULA 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 11.967.618/0001-41 CDA's Nºs 2012 / 0814721 

2013 / 0943961 2014 / 0984709 2015 / 1106565 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.207,45 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se 

de Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

com objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com 

a exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de 

créditos que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada 

acima qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 
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proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001488-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001488-08.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:54:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME CNPJ/CPF 

Nº 03.752.565/0001-13 CDA's Nºs 2012 / 0735016 2013 / 0822743 2014 / 

1033761 2015 / 1123341 VALOR DA CAUSA: R$ 3.273,16 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 
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para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 
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juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001475-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FONTES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001475-09.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:36:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO LUCIO FONTES DE ALMEIDA CNPJ/CPF Nº 

161.911.291-49 CDA's Nºs 2012 / 0723049 2013 / 0843036 2014 / 

1012674 2015 / 1224889 VALOR DA CAUSA: R$ 3.164,38 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001279-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001279-39.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2016 10:52:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2015 / 1221472 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.703,33 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, 

referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi determinada a 

citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 

174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado 

a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no 

endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA 

ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal 

Exequente, quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual 

realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito executado e à 

possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento administrativo 
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nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL 

promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. Além 

disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, 

mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação executiva, 

a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, 

considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida 

civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 
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PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001463-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001463-92.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:25:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2012 / 0751151 2013 / 

0913460 2014 / 1063338 2015 / 1221282 VALOR DA CAUSA: R$ 2.569,65 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 
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superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001477-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA SILVA DE ALMEIDA 84595329172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001477-76.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:37:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARILZA SILVA DE ALMEIDA 84595329172 

CNPJ/CPF Nº 11.809.763/0001-02 CDA's Nºs 2012 / 0814531 2013 / 

0937981 2014 / 0961325 2015 / 1115004 VALOR DA CAUSA: R$ 2.017,16 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 
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sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001443-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001443-04.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2016 16:10:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2012 / 0742514 2013 / 

0887133 2014 / 1063026 2015 / 1220912 VALOR DA CAUSA: R$ 2.618,30 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 
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16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001277-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001277-69.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2016 10:47:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2012 / 0806821 2013 / 

0912905 2014 / 1075916 2015 / 1218269 VALOR DA CAUSA: R$ 2.500,20 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 
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crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001251-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001251-71.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2016 09:58:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0788159 2013 / 0832345 2014 / 

1069847 2015 / 1152804 VALOR DA CAUSA: R$ 1.752,77 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 
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que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 
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Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003739-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003739-96.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:13:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CARLOS SOARES SILVA CNPJ/CPF Nº 

137.796.991-68 CDA's Nºs 2011 / 0612587 2012 / 0769646 2014 / 

1043974 VALOR DA CAUSA: R$ 3.490,43 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em 

epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a 

Inscrição Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo 

prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, 

cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM 

recebimento no endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela 

Procuradoria Municipal Exequente, quando da distribuição deste PJe, não 

refletindo a atual realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito 

executado e à possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento 

administrativo nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. 

Além disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é 

causa suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do 

CTN, mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação 

executiva, a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 

8º, § 2º da LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa 

forma, considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na 

vida civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do 

PAGAMENTO ou PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos 

últimos anos, sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo 

neste feito, AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes 

autos eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 
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execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003289-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARDUINI MENDES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003289-56.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/03/2016 14:29:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARDUINI MENDES & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF Nº 

36.879.955/0001-08 CDA's Nºs 2012 / 0813283 2013 / 0930108 2014 / 

0969707 2015 / 1102419 VALOR DA CAUSA: R$ 3.200,53 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001740-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE AMORIM RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001740-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 14:27:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MEIRE AMORIM RIBEIRO CNPJ/CPF Nº 

544.946.641-20 CDA's Nºs 2012 / 0789291 2013 / 0878022 2014 / 

1050530 2015 / 1228599 VALOR DA CAUSA: R$ 2.405,53 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 
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CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 
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qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001735-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE AMORIM RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001735-86.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 14:24:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MEIRE AMORIM RIBEIRO CNPJ/CPF Nº 

544.946.641-20 CDA's Nºs 2012 / 0789290 2013 / 0918607 2014 / 

1050529 2015 / 1228598 VALOR DA CAUSA: R$ 3.373,38 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
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tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em 

epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a 

Inscrição Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo 

prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, 

cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM 

recebimento no endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela 

Procuradoria Municipal Exequente, quando da distribuição deste PJe, não 

refletindo a atual realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito 

executado e à possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento 

administrativo nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. 

Além disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é 

causa suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do 

CTN, mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação 

executiva, a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 

8º, § 2º da LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa 

forma, considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na 

vida civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do 

PAGAMENTO ou PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos 

últimos anos, sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo 

neste feito, AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes 

autos eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 
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do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002869-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002869-51.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/03/2016 09:02:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO GOMES FILHO CNPJ/CPF Nº 

175.174.009-91 CDA's Nºs 2012 / 0717087 2013 / 0846441 2014 / 

1042525 2015 / 1146698 VALOR DA CAUSA: R$ 2.161,69 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 
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do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003983-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003983-25.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:23:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF Nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0745920 2013 / 0885495 2014 / 

1065512 2015 / 1223500 VALOR DA CAUSA: R$ 2.350,69 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
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prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001373-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001373-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2016 09:53:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MATEUS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

006.702.191-34 CDA's Nºs 2012 / 0750983 2013 / 0883856 2014 / 

1063748 2015 / 1238171 VALOR DA CAUSA: R$ 4.008,25 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 
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AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 
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ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006593-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006593-63.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:40:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE RONDON CNPJ/CPF Nº 104.627.671-91 CDA's 

Nºs 942156 961944 1116443 VALOR DA CAUSA: R$ 4.694,23 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução 

Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 
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CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003253-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003253-14.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/03/2016 14:15:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIANA RIBEIRO DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

022.023.611-97 CDA's Nºs 2012 / 0804426 2013 / 0892898 2014 / 

1021107 2015 / 1183584 VALOR DA CAUSA: R$ 2.476,89 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 
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refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002356-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002356-83.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/02/2016 13:13:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 

CNPJ/CPF Nº 14.930.085/0001-11 CDA's Nºs 2012 / 0758952 2013 / 

0852047 2014 / 1032273 2015 / 1183080 VALOR DA CAUSA: R$ 2.347,81 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 
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ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003051-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CRUZ MODESTO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003051-37.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/03/2016 13:37:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODRIGO CRUZ MODESTO DA COSTA CNPJ/CPF 

Nº 887.234.371-20 CDA's Nºs 2012 / 0734743 2013 / 0891953 2014 / 

0987174 2015 / 1120114 VALOR DA CAUSA: R$ 2.462,79 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
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sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002454-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002454-68.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 08:55:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2012 / 0779184 2013 / 

0914060 2014 / 1076027 2015 / 1218725 VALOR DA CAUSA: R$ 2.659,15 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 
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suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 
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previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002813-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002813-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/02/2016 13:46:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2012 / 0746816 2013 / 

0834652 2014 / 1051615 2015 / 1196085 VALOR DA CAUSA: R$ 2.503,31 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 
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custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002818-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002818-40.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/02/2016 13:47:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2012 / 0775460 2013 / 

0874711 2014 / 1081038 2015 / 1229428 VALOR DA CAUSA: R$ 2.353,22 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 
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mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001208-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001208-37.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2016 09:06:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA LEMES DE SOUZA CNPJ/CPF Nº 

411.977.391-49 CDA's Nºs 2012 / 0754167 2013 / 0921980 2014 / 

1001732 2015 / 1182670 VALOR DA CAUSA: R$ 2.625,32 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 
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Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005820-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR A. TAMBARA VELHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005820-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2016 09:21:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARTHUR A. TAMBARA VELHO - ME CNPJ/CPF Nº 

02.474.543/0001-76 CDA's Nºs 2016 / 1246272 2016 / 1246273 2016 / 

1246275 2016 / 1246276 2016 / 1246277 2016 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.351,14 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... 

Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's 

anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não 

pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte 

Executada acima qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte 

Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., 

tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, 

onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante 

da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em 

análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
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(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003998-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003998-91.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:39:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2012 / 0780194 2013 / 

0924737 2014 / 1081524 2015 / 1200933 VALOR DA CAUSA: R$ 1.845,89 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 
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FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 
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568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003447-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003447-14.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:34:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MATTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 07.804.080/0001-87 CDA's Nºs 2013 / 0830501 

2014 / 1066081 2015 / 1219551 VALOR DA CAUSA: R$ 7.870,30 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 
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do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001846-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001846-70.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2016 13:34:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP 

CNPJ/CPF Nº 10.443.183/0001-73 CDA's Nºs 2014 / 0976943 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.453,99 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, 

referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi determinada a 

citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 

174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado 

a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no 

endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA 

ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal 

Exequente, quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual 

realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito executado e à 

possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento administrativo 

nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL 

promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. Além 

disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, 

mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação executiva, 

a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, 

considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida 

civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 
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pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003899-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PEDROSA DA PAIXAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003899-24.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2016 09:02:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VITORIA PEDROSA DA PAIXAO CNPJ/CPF Nº 

171.638.971-20 CDA's Nºs 2013 / 0891158 2014 / 1044211 2015 / 

1134099 VALOR DA CAUSA: R$ 2.517,60 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em 

epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a 

Inscrição Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo 

prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, 

cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM 

recebimento no endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela 

Procuradoria Municipal Exequente, quando da distribuição deste PJe, não 

refletindo a atual realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito 

executado e à possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento 

administrativo nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. 

Além disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é 

causa suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do 

CTN, mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação 

executiva, a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 

8º, § 2º da LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa 

forma, considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na 

vida civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do 

PAGAMENTO ou PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos 

últimos anos, sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo 

neste feito, AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes 

autos eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 
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constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1628 de 3769



nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007579-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA RIZZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007579-17.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:19:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARTA RIZZINI CNPJ/CPF Nº 827.347.207-87 CDA's 

Nºs 931331 984923 1091022 VALOR DA CAUSA: R$ 3.728,63 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução 

Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
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assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007387-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VICENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007387-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:37:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALMIR VICENTE CNPJ/CPF Nº 397.205.279-00 

CDA's Nºs 938397 982061 1106837 VALOR DA CAUSA: R$ 3.728,63 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 
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expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 
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Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006596-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MARCIO AMICUCCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006596-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:40:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLEBER MARCIO AMICUCCI CNPJ/CPF Nº 

834.514.631-72 CDA's Nºs 910404 1035436 1235448 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.239,78 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... 

Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's 

anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não 

pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte 

Executada acima qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte 

Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., 

tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, 

onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante 

da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em 

análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 
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implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003716-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO YOSHIAKI SUZUKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003716-53.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:10:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DARIO YOSHIAKI SUZUKI CNPJ/CPF Nº 

559.392.870-34 CDA's Nºs 2013 / 0830263 2014 / 0993120 2015 / 

1204863 VALOR DA CAUSA: R$ 9.200,95 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em 

epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a 

Inscrição Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo 

prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, 

cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM 

recebimento no endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela 

Procuradoria Municipal Exequente, quando da distribuição deste PJe, não 

refletindo a atual realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito 

executado e à possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento 

administrativo nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO 

FISCAL promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. 

Além disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é 

causa suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do 

CTN, mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação 

executiva, a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 

8º, § 2º da LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa 

forma, considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na 

vida civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do 

PAGAMENTO ou PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos 

últimos anos, sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo 

neste feito, AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes 

autos eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006957-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO CRUZ LARANJEIRA PLACIDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006957-35.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/05/2016 11:08:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDEVINO CRUZ LARANJEIRA PLACIDINO 

CNPJ/CPF Nº 075.297.161-15 CDA's Nºs 905493 1011187 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.974,05 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, 

referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi determinada a 

citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 

174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado 

a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no 

endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA 

ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal 

Exequente, quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual 

realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito executado e à 

possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento administrativo 

nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL 

promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. Além 

disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, 

mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação executiva, 

a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, 

considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida 

civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 
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aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 
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tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003565-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR COUTINHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003565-87.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2016 15:30:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMIR COUTINHO SILVA CNPJ/CPF Nº 

048.457.141-91 CDA's Nºs 2013 / 0830366 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.447,98 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se 

de Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

com objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com 

a exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de 

créditos que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada 

acima qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 
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em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003055-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILANE COSTA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003055-74.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/03/2016 13:38:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDILANE COSTA LEAL CNPJ/CPF Nº 

948.198.231-91 CDA's Nºs 2012 / 0799134 2013 / 0856499 2014 / 

1043605 2015 / 1169573 VALOR DA CAUSA: R$ 2.064,97 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 
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descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003987-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003987-62.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:34:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME CNPJ/CPF Nº 03.985.207/0001-50 CDA's Nºs 2012 / 0755920 2013 / 

0823130 2014 / 1053162 2015 / 1218887 VALOR DA CAUSA: R$ 2.316,33 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003122-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003122-39.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/03/2016 09:08:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: R. C. DE ALMEIDA - ME CNPJ/CPF Nº 

12.904.193/0001-94 CDA's Nºs 2012 / 0810214 2012 / 0813894 2012 / 

0817633 2012 / 0818842 2013 / 0936497 VALOR DA CAUSA: R$ 2.856,67 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de 

Execução Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a 

exordial e descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos 

que incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004179-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLIER FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004179-92.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2016 13:27:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELLIER FARIA CNPJ/CPF Nº 362.012.861-87 CDA's 

Nºs 2012 / 0765087 2013 / 0924512 2014 / 1037368 2015 / 1199261 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.335,38 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... Trata-se de Execução Fiscal promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e descritas em epígrafe, 

referentes ao não pagamento de créditos que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal da Parte Executada acima qualificada, na qual foi determinada a 

citação da Parte Executada interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 

174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado 

a este PJe, onde se lê que retornou ao Juízo COM recebimento no 

endereço constante da exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Em análise dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA 

ON-LINE FOI FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal 

Exequente, quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual 

realidade no que se refere ao valor atualizado do crédito executado e à 

possível ocorrência de pagamento ou novo parcelamento administrativo 

nesse interregno, diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL 

promovidos pelo Município Exequente ao longo dos últimos anos. Além 

disso, sabe-se que o PARCELAMENTO do crédito executado é causa 

suspensiva do crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, 

mas não interrompe ou suspende o prazo prescricional da ação executiva, 

a teor do Art. 174, § Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, 

considerando os efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida 

civil de qualquer pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 
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perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 
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logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007335-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAZARO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007335-88.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:29:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LAZARO NETO CNPJ/CPF Nº 189.784.609-68 

CDA's Nºs 850994 1184309 VALOR DA CAUSA: R$ 2.538,34 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Trata-se de Execução 

Fiscal promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo com objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA's anexadas com a exordial e 

descritas em epígrafe, referentes ao não pagamento de créditos que 

incidiram sobre a Inscrição Municipal da Parte Executada acima 

qualificada, na qual foi determinada a citação da Parte Executada 

interrompendo-se o prazo prescricional no Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta Citação, cujo AR já foi anexado a este PJe, onde se lê 

que retornou ao Juízo COM recebimento no endereço constante da 

exordial. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise 

dos autos, constata-se que o PEDIDO DE PENHORA ON-LINE FOI 

FORMULADO HÁ MUITO TEMPO pela Procuradoria Municipal Exequente, 

quando da distribuição deste PJe, não refletindo a atual realidade no que 

se refere ao valor atualizado do crédito executado e à possível ocorrência 

de pagamento ou novo parcelamento administrativo nesse interregno, 

diante dos MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO FISCAL promovidos pelo Município 

Exequente ao longo dos últimos anos. Além disso, sabe-se que o 

PARCELAMENTO do crédito executado é causa suspensiva do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, mas não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional da ação executiva, a teor do Art. 174, § 

Único, inc. I do CTN, combinado com o Art. 8º, § 2º da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e Art. 240, § 1º CPC/2015. Dessa forma, considerando os 

efeitos restritivos que a penhora on-line causa na vida civil de qualquer 

pessoa e diante da real possibilidade do PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado nos últimos anos, 

sem que as Partes tenham comunicado oficialmente ao Juízo neste feito, 

AD CAUTELLUM, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos 

eletrônicos imediatamente à Procuradoria Fiscal Municipal que oficia 

perante este Juízo, para que INFORME nestes autos eletrônicos se houve 

ou não o pagamento ou parcelamento administrativo do crédito executado 

no período dos últimos Mutirões Fiscais, bem como FORMULE NOVO 

PEDIDO de penhora on-line, indicando o montante atualizado do crédito 

executado, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015), e INDEFERIMENTO, desde logo, do pedido de penhora on line e 

aplicação imediata do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com o 

consequente ARQUIVAMENTO do feito até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, a contar da citação da Parte Executada 

constante do AR, face a exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 e a inércia do Município Exequente, a quem cumpria informar 

ao Juízo a ausência de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período. II. 

Decorrido o prazo acima (30 dias), com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e: a) havendo requerimento da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO); b) INEXISTINDO manifestação da 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE esse fato (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM estes autos para o ARQUIVO imediatamente 

(ATO ORDINATÓRIO), até o advento da prescrição intercorrente em CINCO 

ANOS, a contar da DATA DA CITAÇÃO EFETIVADA CONSTANTE DO AR 

ACOSTADO AOS AUTOS, quando o feito deverá ser DESARQUIVADO 

(ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, após, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, face a inércia do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a ausência de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo do crédito executado durante 

os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e requerer providências para 

a satisfação do crédito executado. III. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo do prazo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza a termo a Execução, cumprindo à 

Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO circunstanciada da 

superação dos obstáculos para a satisfação efetiva do crédito executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). (ATO 

ORDINATÓRIO). V. A remessa destes autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete virtual deste Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (DJe) imediatamente o Município Exequente desta 

decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do 

CPC/2015. INTIME também desta decisão a Parte Executada, por Carta AR, 

nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015, CERTIFICANDO 

nestes autos sobre o envio e o recebimento do AR, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. MT nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP).. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI 

– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela conseqüentes. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. STJ - RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) 

ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004685-68.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2016 17:34:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BANCO PAN CNPJ/CPF Nº 59.285.411/0001-13 - 

CONTRIBUINTE 734848080 CDA's Nºs 2016/1248049 e 2016/1248076 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 187388 - MULTA VALOR DA CAUSA: 

R$25.635,68- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 

05/04/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BANCO 

PANAMERICANO S/A - CNPJ Nº 904.768.591-15, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2016/1248049 e 

2016/1248076, referentes ao não pagamento de MULTAS - PROCON que 

recaíram sobre a Inscrição Municipal nº 187388, e o valor atribuído à 

causa foi R$25.635,68- (ID 693070). A petição inicial veio instruída com 

cópias das CDA’s acima mencionadas (ID 693071). Em 06/09/2017 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN (ID 4272798), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 12/09/2017 (ID 9831055), a qual retornou ao 

Juízo COM assinatura de recebimento (ID 16879994). Em 12/01/2018 a 

Parte Executada peticionou nos autos para requerer a juntada de apólice 

de seguro garantia, ofertada como garantia do Juízo (ID 11329633). Em 

11/11/2018 o MM° Juiz de Direito Cooperador Dr. Luis Otávio Pereira 

Marque, em REGIME DE EXCEÇÃO 2018, determinou a intimação do 

Município Exequente para se manifestar sobre o bem indicado à penhora, 

ou requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo 

legal (ID 16456983). Em 26/11/2018 o Município Exequente peticionou nos 

autos para REQUERER A EXTINÇÃO PARCIAL da presente execução 

quanto à CDA N° 2016/1248076, face ao seu pagamento, pugnando, 

ainda, pela intimação da Parte Executada para se manifestar acerca da 

possibilidade CONCILIAÇÃO QUANTO À CDA REMANESCENTE, nos 

termos da Lei Complementar Municipal n° 450/2018, que possibilita a 

redução de 50% na penalidade sub judice (ID 16683691). Em 20/09/2019 a 

Secretaria deste Juízo certificou a o apensamento/vinculação aos autos 

dos Embargos à Execução nº 1003587-77.2018 (ID 24136266). Eis o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente 

estes autos eletrônicos conjuntamente com os autos dos Embargos à 

Execução nº 1003587-77.2018, observo que a presente Execução Fiscal 

se encontra suspensa em razão da Decisão de ID 16942055, proferida 

nos autos dos referidos Embargos em 09/12/2018, tratando-se, portanto, 

de conclusão INDEVIDA! Assim sendo, CUMPRA o Sr. Gestor a Decisão de 

ID 16942055, proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 

1003587-77.2018, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos acerca da 

suspensão desta Execução Fiscal, bem como PROMOVENDO as 

anotações necessárias. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. - CÓDIGO PENAL Art. 330 

- Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009379-12.2018.8.11.0001 

DISTRIB.: 10/04/2018 16:25 EXEQTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECDA: 

GINCO URBANISMO LTDA. CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 – CONTRIBUINTE 

Nº 351906 CDA Nº 2014/1053387 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.21.017.0030.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$11.423,32- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GINCO 

URBANISMO LTDA – CNPJ 05.808.790/0001-50, pretendendo o 

recebimento do crédito fiscal inscrito na CDA Nº 2014/1053387, referente 

ao IPTU que recaiu sobre o imóvel da Inscrição Municipal nº 

04.4.21.017.0030.001, e o valor atribuído a causa foi R$11.423,32- 

(ID12561711). A petição inicial veio instruída com cópia da CDA 

supracitada (ID 12561708). Em 30/08/2018 foi proferido despacho 

determinando a citação da Parte Executada (ID 15075681), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, 

tendo sido expedida Carta de Citação em 24/09/2018 (ID 15512111), a qual 

retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento (ID 18700658). Em 

15/02/2019 a Parte Executada peticionou nos autos indicando à penhora 

bem imóvel consistente em uma unidade autônoma (terreno) objeto da 

Matrícula Nº 93.115 do Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cuiabá, que alega estar avaliada em R$300.328,00- (ID 

18059895). A petição veio instruída com cópia dos seguintes documentos: 

Alteração Contratual (ID 18059897); Instrumento de Procuração (ID 

18059898); Matrícula do Imóvel (ID 18059900); Laudo de Avaliação (ID 

18059901) e Termo de Anuência de Garantia Real (ID 18059902). Em 

20/07/2019 este Juízo proferiu DECISÃO determinando a intimação do 

Município Exequente para se manifestar acerca do bem imóvel oferecido à 

penhora (ID 21887838). Em 20/08/2019 o Município Exequente peticionou 

nos autos manifestando pela recusa do bem imóvel oferecido, requerendo 

a penhora pelo Sistema Eletrônico BACEN-JUD, sobre eventuais depósitos 

em dinheiro e aplicações financeiras em nome da Parte Executada (ID 

22759489), anexando na ocasião CDA atualizada, cujo valor perfaz 

R$13.116,66- (ID 22759943). Os autos vieram à conclusão ao Gabinete 

deste Juízo Titular na data de 20/08/2019, face o disposto no Provimento 

nº 11/2019-CM, de 11/06/2019, por determinação do DD. Corregedor Geral 

da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o disposto na 

Portaria nº 42/2019 - CGJ de 13/06/2019 e posterior Provimento n° 

18/2019-CM de 09/09/2019, com efeitos retroativos a 30/08/2019, 

devidamente assinado pelo DD. Presidente do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. 

Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno 

que não houve decisão sobre o PEDIDO DE PENHORA durante o REGIME 

DE EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de Direito Auxiliares da CGJ e 

Colaboradores, competentes para os feitos físicos e eletrônicos 

distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, após a conclusão do 

ID 22759489, em 20/08/2019, até o término do período em 30/08/2019, 

razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, conforme abaixo. Pois bem. 

I. Tendo em vista a realização do MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL 

2019 pelo Município Exequente, a fim de evitar o bis in idem, ad cautelam, 

DÊ-SE VISTA imediatamente à Procuradoria Municipal, para se manifestar 

sobre o prosseguimento desta Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), 

informando a este Juízo acerca de eventual PAGAMENTO ou 

PARCELAMENTO do crédito executado, requerendo o que de direito, 

pugnando pela sua extinção pelo pagamento, ou atualizando 

monetariamente o valor a ser constrito, se for o caso, NO PRAZO DE 

TRINTA DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. II. Havendo manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO 

para decisão ou sentença, conforme for o requerimento da Parte 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima 

(item I - trinta dias), INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente 

quanto ao parcelamento e/ou quitação do crédito remanescente acima em 

2019, bem como sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE sobre a 

ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), 

ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 12/11/2020 (cinco 

anos após a citação válida da Parte Executada), ANOTANDO no Sistema 

PJE (ATO ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser 

DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e 

remetidos imediatamente À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 
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supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente 

desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu o pedido 

de penhora de ID 22759489, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 

e 246, § 1º, todos do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) a Parte Executada, 

através de seu Advogado Constituído, conforme determinam os Arts. 271 

e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o arquivamento provisório 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições 

previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; CONSIDERANDO a meta 

de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas 

Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO os corolários 

constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia 

processual e da razoável duração dos processos; CONSIDERANDO as 

Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das 

despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas 

deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; 

RESOLVE: Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT § 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste 

artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma 

da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A 

lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 

disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 
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(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 
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parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502951-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA REGINA PAES DE BARROS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502951-76.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ANNA REGINA PAES DE BARROS MONTEIRO CNPJ/CPF Nº 

140.401.741-00 - CONTRIBUINTE 44390 CDA's Nºs 2012/0732449; 

2013/0850516; 2014/1022536 e 2015/1120753. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.041.0035.001 VALOR DA CAUSA: R$2.459,78- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJe na data acima, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor da Parte Executada qualificada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s anexadas 

com a exordial, acima descritas, referentes ao não pagamento de 

IMPOSTOS que incidiram sobre a Inscrição Municipal em epígrafe, na qual 

foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 16/03/2016 (ID 545398), a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento sob motivo “Desconhecido” (ID 19333125). Em 

16/12/2019, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 
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SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

PARCELAMENTO do crédito executado, juntando na ocasião “TERMO DE 

NEGOCIAÇÃO N° 414280” (ID 27456936). Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Após detida análise dos autos, constato que até 

a presente data não foi efetuada a CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015. Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor: I. 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido 

de suspensão, para manifestar nos autos, suprindo falta necessária à 

efetivação da citação e integração processual, NO PRAZO DE TRINTA 

DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, com a consequente 

EXTINÇÃO DESTE PJE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos 

Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 II. Decorrido 

o prazo acima de trinta dias, sem manifestação do Município Exequente 

sobre a não citação da Parte Executada, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção, face a nulidade desta execução, 

por falta de citação da Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO). Apenas 

após realizada e certificada a citação pessoal por carta da Parte 

Executada, no endereço indicado nos autos pelo Município Exequente, 

voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão acerca do pedido de 

suspensão de ID 27456936. INTIME (PJe e DJe) imediatamente o Município 

Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu pedido de suspensão (ID 27456936), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, na mesma Carta Registrada enviada para sua citação, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja suspenso, ou dela consequentes. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 923. Suspensa a 

execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, 

entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, 

ordenar providências urgentes. - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer 

a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a 

seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO 

REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. TESES JULGADAS 

PARA EFEITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, 

DO CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e 

do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 

6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de 

bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008055-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1008055-73.2019.8.11.0001 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2019 REQUERENTE: SANDRA HELENA DA 

SILVA CPF Nº 108.352.371-68 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR 

DA CAUSA: R$ 30.548,65- DECISÃO 1013 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE ... Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, proposta 

eletronicamente – PJe em 17/09/2019 perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital, por SANDRA HELENA DA SILVA - CPF Nº 

108.352.371-68, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na inicial, pretendendo a concessão de liminar inaudita altera 

pars para que seja determinado ao Requerido que promova a imediata 

retirada do Protesto referente à CDA nº 1329620, decorrente da Inscrição 

Municipal nº 01.6.11.024.0594.001, sob pena das cominações legais por 

descumprimento de ordem judicial e fixação de multa diária, à vista dos 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Em suma, afirma a Parte 

Autora que “em maio de 1993 a autora adquiriu de Luiz Werner Reunter 

Torro o imóvel localizado na Rua 60, 585, Bairro Boa Esperança, 

Cuiabá/MT, CEP 78.068-000 (seguem em anexo a escritura pública de 

compra e venda e o respectivo registro – documentos 3 e 4)”, sic, “o 

imóvel está registrado no cartório do 2º Oficio de Cuiabá/MT, matricula nº 

21.629 e inscrição imobiliária municipal nº 01.6.11.024.0606.00”, sic, 

todavia, anos mais tarde descobriu a existência de duas Inscrições 

Municipais sobre o mesmo imóvel, e que, em que ter buscado solução 

administrativa pendente de análise, teve “seu nome negativado 

(documento 16), por conta de dívida de IPTU referente a outra inscrição 

imobiliária, de nº 01.6.11.024.0594.001”, sic, (ID 24020160). No mérito, 

requereu a total procedência da demanda, para que seja confirmada a 

liminar eventualmente concedida, tornando-a definitiva, bem como que seja 

cancelada a Inscrição Municipal nº 01.6.11.024.0594.001, e, 

consequentemente, declarado inexistente o débito apontado e qualquer 

outro dela decorrente, condenando-se ainda o Município Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no patamar mínimo sugerido 

de dez vezes, frente à lesão a moral, constrangimento e transtornos 

causados à Parte Requerente. À causa foi atribuído o valor de 

R$30.548,65- (ID 24020160). A petição inicial veio acompanhada dos 

documentos ID’s 24020160 (PETIÇÃO INICIAL EM PDF), 24020163 (1. 

PROCURAÇÃO SANDRA HELENA), 24020164 (2. DOCUMENTO PESSOAL 

SANDRA), 24020168 (3. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA), 24020169 

(4. REGISTRO DO IMOVEL), 24020172 (5. DOCUMENTO DE ARREDAÇÃO 

DAM), 24020181 (6. ALVARÁ CONSTRUÇÃO CIVIL), 24020184 (7. 

REQUERIMENTO PREFEITURA), 24020187 (7A. NOVO REQUERIMENTO), 

24020188 (8. BCI DAS DUAS INSCRIÇÕES), 24020606 (9. HISTORICO 

01.6.11.24.0606.001), 24020608 (10. HISTORICO 01.6.11.024.0594.001), 

24020595 (11. IPTU 2015 01.6.11.024.0606.001), 24020597 (12. IPTU 2016 

01.6.11.024.0606.001), 24020599 (13. IPTU 2017 01.6.11.024.0606.001), 

24020601 (14. IPTU 2018 01.6.11.024.0606.001), 24020605 (15. IPTU 2016 

01.6.11.024.0594.001), 24020612 (16. AVISO DE PROTESTO), 24020613 

(17. PREJUIZO EM RAZÃO PROTESTO). Em 24/09/2019 o Juízo do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital reconheceu a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA do Juízo para processar e julgar esta ação e declinou da 

competência para este Juízo (ID 24196581). Em 15/10/2019 a Parte 

Requerente, através de seu Advogado, manifestou desistência quanto ao 

prazo para interposição de recurso da decisão ID 24196581 e requereu a 

remessa dos autos ao Juízo competente (ID 25038726), tendo o processo 

sido redistribuído na mesma data. Em 23/10/2019 os autos vieram à 

conclusão. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

da petição inicial, verificou-se que o Requerente não postulou pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e mesmo após tomar 

ciência da decisão de declínio de competência a este Juízo para 

processamento e julgamento desta ação, não anexou aos autos o 

comprovante do recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como 

tampouco justificou a sua incapacidade momentânea do seu pagamento 

antecipado, situação esta excepcional que autorizaria o recolhimento a 

posteriori, descumprindo o disposto no Art. 82 do CPC/2015 e, 

consequentemente o Art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do E. Tribunal de Justiça deste Estado, que 

estabelecem, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. (negritei). § 1º Incumbe 

ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2º A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” 

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.” (negritei). Além disso, a Parte Requerente, em síntese, alega 

haver duplicidade de Inscrição Municipal para o mesmo imóvel, afirmando 

que, mesmo após requerimento administrativo de cancelamento da 

segunda inscrição, o Município Requerido efetuou o protesto da CDA N° 

1329620 perante o Cartório do 4º Ofício de Cuiabá. Em que pese tal 

assertiva, não vislumbro dos autos a existência da Certidão Negativa de 

Protestos expedida pelo Cartório do Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, 

documento este que se mostra imprescindível à adequada instrução do 

processo, uma vez que o Boleto emitido pelo Cartório do Quarto Serviço 

Notarial de Cuiabá acostado aos autos (ID 24020612) não permite 

verificar, com a exatidão necessária, se de fato houve o protesto daquela 

CDA. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO do Requerente, através de seu 

Advogado (PJe e DJe), para que, querendo, formule pedido de gratuidade 

da justiça ou cumpra a parte primeira do disposto no Art. 456 da 

CNGC-CGJ, providenciando a juntada aos autos do comprovante de 

recolhimento das custas, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 
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extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 102, 

Parág. Único do CPC/2015, bem como, junte aos autos cópia atualizada da 

Certidão Negativa de Protestos do Quarto Ofício de Cuiabá, no mesmo 

prazo retro (30 dias), sob pena de aplicação do disposto no Art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015. Após o decurso do prazo para 

cumprimento das determinações citadas no parágrafo anterior, com ou 

sem manifestação da Parte Requerente, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

e VOLTEM-ME os autos conclusos para novas deliberações. INTIME (PJe e 

DJe) a Parte Requerente desta decisão imediatamente, por meio de seu 

Procurador, conforme determina o Art. 270 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a 

gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas 

de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso 

interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação 

das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o 

recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a 

realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não 

efetuado o depósito. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

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

eletrônico, na forma da lei. Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ... § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007851-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EMBARGANTE)
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Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1007851-40.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/03/2018 

15:51:08 EMBARGANTE: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ Nº 14.922.512/0001-1 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.122,43- DECISÃO 1013 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

interpostos em 27/03/2018 via PJe por RASTRO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ Nº 14.922.512/0001-1, em defesa face à 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1015002-28.2016.8.11.0041, que lhe é movida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Aduz, em síntese, a carência de ação por 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução fiscal 

e pela ausência da planilha de cálculo de atualização do crédito, bem como 

a sua ilegitimidade passiva ad causam (ID 12444011). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos ID’s 12444050, 12444051, 12444086, 

12444102, 12444112, 12444120, 12444136, 12444147, 12444154, 

12444160, 12444185, 12444176 e 12444170. Em 04/09/2018 foi proferido 

despacho determinando a intimação da Empresa Embargante para 

demonstrar sua incapacidade momentânea de arcar com o pagamento das 

custas processuais, bem como para EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, 

indicando corretamente a qualificação do polo passivo (Município de 

Cuiabá) (ID 16947143). Em 28/12/2018, antes da sua citação, o Município 

Embargado compareceu espontaneamente aos autos, para apresentar a 

sua impugnação a estes Embargos, sustentando a legalidade da cobrança 

e pugnando pela improcedência dos pedidos (ID 17235804). A impugnação 

veio acompanhada de cópia de petição protocolizada nos autos da 

Execução Fiscal, requerendo a substituição do polo passivo em razão da 

alteração cadastral (ID 17235803), bem como do Despacho e Informação 

Administrativas (ID 17235802), onde o Município Embargado reconhece a 

alteração da titularidade do imóvel em momento anterior à propositura da 

Execução Fiscal. Em 15/08/2019 este Juízo proferiu SENTENÇA julgando 

improcedente e declarando extinta com resolução de mérito a presente 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1007851-40.2018.811.0041, face à ilegitimidade passiva tributária e ad 

causam da Empresa RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – 

CNPJ Nº 14.922.512/0001-10, CONDENANDO o Município 

Embargado/Exequente ao pagamento de honorários Advocatícios da Parte 

Embargante, que arbitro em R$1.500,00- (um mil e quinhentos reais), 

equivalente a 50% do valor da Tabela da OAB/MT 2019, atenta ao trabalho 

desenvolvido pelos Causídicos nestes autos (ID 12444270) e face ao 

pequeno valor da causa. Em 27/08/2019 o Município Embargado/Exequente 

manifestou nos autos para tomar ciência da sentença retro, bem como 

informar que não irá interpor recurso, conforme PARECER JURÍDICO Nº 

531/2019/PGM-NAGEF, o qual não foi juntado aos autos, anexando, 

porém, o Boletim de Cadastro Imobiliário atualizado, onde se lê a alteração 

do Contribuinte para OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA ME – CNPJ 

N° 03.070.443/0001-47 (ID 22912830). Em 18/09/2019 a Parte Executada 

requereu o cumprimento de sentença, nos próprios autos, pugnando pelo 

pagamento da quantia de R$1.500,00- (ID 24036980). Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que para proceder à fase 

de cumprimento de sentença o exequente/interessado deve apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo os requisitos 

previstos no Art. 534 do CPC/2015, verbis: “Art. 534. No cumprimento de 

sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, 

o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros 

aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos 

juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados. § 1º Havendo pluralidade de 

exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, 

aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

113 . § 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda 

Pública.” No caso concreto a Parte Requerente pleiteou o cumprimento de 

sentença, contudo não instruiu o seu pedido com o demonstrativo 

supracitado. Assim sendo, considerando a desistência da pretensão 

recursal pelo Município Embargado/Exequente (ID 22912832), DETERMINO 

ao Sr. Gestor que CERTIFIQUE imediatamente o respectivo trânsito em 

julgado, após, INTIME a Parte Requerente para que apresente nestes autos 

eletrônicos demonstrativo de cálculo pormenorizado do crédito executado, 

no prazo de CINCO DIAS, observando as exigências estabelecidas no Art. 

534 do CPC/2015, sob pena de indeferimento do pedido de cumprimento de 

sentença. Decorrido o prazo acima sem a juntada do demonstrativo 

exigido pelo Art. 534 do CPC/2015, CERTIFIQUE sobre tempestividade e 

voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. Todavia, 

havendo juntada do referido demonstrativo pela Parte Requerente, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e PROCEDA ao Cumprimento de 

Sentença, alterando inicialmente no Sistema PJe como Requerente a 

Advogada Luciane Bordignon da Silva – OAB/MT 13.282, e como 

Requerido o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Após, AUTUE estes autos eletrônicos 

como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, na sequência, DÊ-SE VISTA (PJE) 

ao Município Requerido, através do seu Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, para, querendo, impugnar o demonstrativo do crédito 

cobrado nestes autos como PEQUENO VALOR, no prazo de TRINTA DIAS, 

sob pena de ser expedida a respectiva ORDEM DE PAGAMENTO da 

obrigação tida de pequeno valor, nos termos do Art. 535 do CPC/2015, 

ocasião em que poderá arguir quaisquer das matérias elencadas nos 

incisos I a VI do referido artigo. Decorrido o prazo acima assinalado COM 

ou SEM manifestação do Município Requerido, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para as providências 
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que determina o Art. 535 do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Requerido, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME (PJe e DJe) a Parte Requerente, através da Advogada Subscritora 

da petição de ID 24036980, conforme Arts. 269, e 270 do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 

8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa 

do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos 

arts. 146 e 148. § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à 

executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição. § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. § 5º 

Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se 

também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial 

fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei 

ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível 

com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade 

concentrado ou difuso. § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do 

Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a 

favorecer a segurança jurídica. § 7º A decisão do Supremo Tribunal 

Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em 

julgado da decisão exequenda. § 8º Se a decisão referida no § 5º for 

proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação 

rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal. FIM

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Nº 

1001084-77.2016.8.11.0001 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2016 

EXEQUENTE: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO CPF Nº 

925.382.401-82 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$20.658,76- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA SATISFATIVA distribuída inicialmente de forma física perante o 

Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente em 27/04/2016, promovida por 

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO – CPF Nº 925.382.401-82 em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando, em síntese, que em 

“consulta efetuada ao município de Cuiabá, foi constatado um débito em 

nome do autor no valor de R$ 6.652,00 (Seis mil Seiscentos e Cinquenta e 

Dois reais), que se encontrava acrescidos de juros e multa, no montante 

de R$ 20.658,76 (Vinte mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Setenta e 

Seis centavos)”, sic, bem como que “o débito seria PROVENIENTE DE UMA 

MULTA APLICADA POR UMA SUPOSTA QUEIMADA OCORRIDA NO ANO 

DE 2009 em um terreno que foi de propriedade do autor”, sic, o qual “já se 

encontrava inscrito em dívida ativa (CDA 0944373) e Judicializado através 

da EXECUÇÃO FISCAL N° 822865”, sic, prossegue afirmando ter sido 

excluído do polo passivo da referida Execução Fiscal antes mesmo de sua 

citação a pedido do próprio Município ora Requerido. Diante das 

mencionadas alegações iniciais, a Parte Autora requereu: a) A concessão 

da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar liminarmente ao requerido a 

suspensão/exclusão imediata do nome do autor do cadastro interno da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, no que tange à CDA 0944373, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada por este Juízo; b) O reconhecimento da 

prescrição com fundamento no artigo 219, S4°do CPC; c) A citação do 

Requerido, no endereço indicado no preâmbulo desta, para, querendo 

responda, oferecendo no prazo legal a defesa que entender, sob pena de 

revelia e confissão; d) NO MÉRITO, Julgar PROCEDENTE a presente ação, 

confirmando a liminar deferida, declarando inexistente os débitos 

provenientes da CDA 0944373 inscrito no cadastro interno da Prefeitura 

de Cuiabá em nome do Autor, e, a consequente condenação do Requerido 

na reparação dos danos morais, a ser arbitrado em sentença por Vossa 

Excelência, ressaltando-se que esta indenização não pode ser orçada em 

valor inferior a 20 (vinte) salários mínimos, sob pena de perder o caráter 

reparador do dano e penalizador da ação ilicita, suportando o Requerido o 

pagamento ao final das custas processuais, honorários advocatícios na 

base de 20% e demais cominações legais; e) Conceder ao Requerente a 

utilização do benefício da Justiça gratuita; Protestando provar o alegado 

por todos os meios de prova admitidos, tendo atribuído à causa o valor de 

R$20.658,76- (ID’s 1070786, 107087 e 1070788). Dentre os documentos 

que acompanham a petição inicial, destaca-se a CDA sub judice de n° 

2013/944373 (ID 1070790 – p. 58), onde se lê que se trata de CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS E 

EDIFICAÇÕES, com fundamentação legal no CÓDIGO SANITÁRIO DE 

POSTURAS, consolidado pelas Leis Complementares 004/1992 e 

033/1997. Em 11/05/2016 a Vara Esp. do Meio Ambiente proferiu decisão, 

DECLINANDO DE SUA COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial da 

Fazenda Pública (ID 1070792 – p. 79/80). Em 16/05/2016 os autos foram 

distribuídos eletronicamente via PJe, conforme movimentação processual 
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lançada automaticamente no referido Sistema. Em 03/06/2016 o Juízo do 

Juizado Especial da Fazenda Pública proferiu decisão, deferindo “o pedido 

de liminar para determinar ao MUNICIPIO DE CUIABÁ que suspenda do 

registro em cadastro interno ou inscrição em dívida ativa em nome do autor 

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO, CPF 925.382.401.82, referente 

a CDA 0944373, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de fixação de 

multa diária, sem prejuízo das demais providências pertinentes a eventual 

descumprimento da decisão judicial”, sic, bem como determinando a 

citação do Município Requerido (ID 1090011). Em 12/07/2016 o Município 

Requerido peticionou nos autos informando a suspensão da CDA sub 

judice em seus cadastros (ID 1544253), juntando na oportunidade 

“EXTRATO DO CONTRIBUINTE”, comprovando a referida suspensão (ID 

1544256). Em 21/07/2016 o Município Requerido apresentou 

CONTESTAÇÃO, alegando, em síntese, a legalidade do crédito não 

tributário inscrito na CDA N° 2013/944373, referente ao não pagamento de 

MULTA AMBIENTAL, requerendo: “a) PRELIMINARMENTE, o não 

conhecimento da ação declaratória de débito fiscal contra crédito tributário 

já inscrito em dívida ativa, por inadequação da via eleita, com a 

consequente extinção do processo sem resolver o mérito sem julgamento 

do mérito art. 485, IV, do CPC/2015; b) Seja REJEITADO O PLEITO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, posto que inexistentes a probabilidade do 

direito invocado e perigo de dano de difícil e incerta reparação (art. 3º da 

Lei 12.153/2009 c/c 300 do CPC/2015), uma vez que o crédito fiscal 

discutido fora constituído validamente, sendo plenamente exigível do 

reclamante como demonstrado; c) NO MÉRITO, sejam julgadas totalmente 

improcedentes as pretensões do autor, culminando na extinção do feito, 

com espeque meritório, baseado regramento do art. 487, I, do CPC/2015”, 

sic, (ID 1618534), juntando na oportunidade, dentre outros, os documentos 

de ID’s 1574921, 1574923, 1574925, 1574924, 1574931, 1574938, 

1574949, 1574956, 1574960,1574969, 1574971, 1574982 e 1574986, os 

quais se tratam de cópia integral do Processo Administrativo referente ao 

AUTO DE INFRAÇÃO N° 174921, LAVRADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM RAZÃO DA FALTA DE LIMPEZA, 

MANUTENÇÃO ADEQUADA E AÇÃO DE QUEIMADA (ID 1574924). Em 

18/04/2018 o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública proferiu 

decisão, declinando de sua competência em favor deste Juízo (ID 

11820330). Em 07/06/2018 os autos foram redistribuídos a este Juízo, 

conforme lançamento automático do Sistema PJe. Em 25/07/2019 a Parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO à Contestação que MULTAS 

AMBIENTAIS se tratam de “obrigação “propter rem”, devendo o Município 

cobrar do atual proprietário, ressalvado eventual direito de regresso 

contra o antigo dono do imóvel”, sic, ratificando os termos da inicial (ID 

22078077). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, especificamente a CDA N° 2013/944373 objeto 

desta ação, a qual instrui a petição inicial (ID 1070790 – p. 58), observo 

que a causa de pedir é decorrente de MULTA AMBIENTAL aplicada por 

infração ao CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO e às LEIS 

COMPLEMENTARES Nºs 004/1992 e 033/1997, cuja fiscalização e 

lavratura do auto de infração competem à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (ID 1574924). In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte competência: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, conforme escorreito 

endereçamento da Petição Inicial àquele Juízo (ID 1070786), pois este 

Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública 

Municipal – é absolutamente incompetente para processar e julgar 

execuções fiscais que tem por objeto MULTA AMBIENTAL por infração ao 

Código Sanitário e de Posturas e às Leis Complementares n°s 004/1992 e 

033/1997 (ID’s 1574924 e 1070790 – p. 58). Assim, por se tratar de 

competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar esta Execução Fiscal, e DECLINO ao Juízo da Vara 

Especializada do Meio Ambiente – VEMA – desta Comarca da Capital. 

Considerando a incompatibilidade de sistemas para gerenciamento de 

tramitação desta Execução Fiscal entre este Juízo (virtual – PJe) e o Juízo 

da Vara do Meio Ambiente (físico – Apolo), DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que promova a materialização destes autos eletrônicos e a sua 

remessa ao Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, para a 

REDISTRIBUIÇÃO e REMESSA ao Juízo competente, com as minhas 

singelas homenagens. Cumprida a determinação acima, REMETAM estes 

autos eletrônicos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias no 

Sistema PJe. INTIME (PJe) a Parte Autora, advogando em causa própria, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. INTIME (PJe) o 

Município Requerido, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

Contestação de ID 1574590, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 

e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 33/1997 Art. 23. 

Competem à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano - SMADES o Licenciamento e a Fiscalização pertinentes a esta Lei. 

(negritei e grifei) FIM
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CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS 

LTDA CPF Nº 14.921.902/0001-75 - CONTRIBUINTE 55252 CDA's Nºs 2016 

/ 1351285; 2017 / 1541750; 2018 / 1683629; 2019 / 1839340 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.44.037.0283.007 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.484,70 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 
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recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 
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que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500916-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500916-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2016 12:06:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SONIA DA SILVA SAMPAIO CPF Nº 241.333.961-20 

CDA's Nºs 2011/0551504; 2012/0729530; 2013/0823828; 2014/0987161 e 

2015/1123055. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.4.33.034.0036.001 - IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.796,46- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 31/08/2015 e m 

desfavor de SONIA DA SILVA SAMPAIO – CPF Nº 241.333.961-20, 

pretendendo o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2011/0551504; 2012/0729530; 2013/0823828; 2014/0987161 e 

2015/1123055, referentes ao não pagamento de IPTU's do imóvel de 

Inscrição Municipal Nº 01.4.33.034.0036.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$3.262,53- (ID 318263). Em 11/09/2015 foi proferida decisão 

reconhecendo a PRESCRIÇÃO DIRETA da CDA 2011/551504, bem como 

julgando PARCIALMENTE EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

determinando, ainda, a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

devendo o Município Exequente requerer o que entender de direito, sob 

pena de indeferimento da inicial (ID 324985). Em 17/11/2015 o Município 

Exequente DEU CIÊNCIA da decisão retro, requerendo a EMENDA DA 

INICIAL para fazer constar a qualificação completa e atualizada da Parte 

Executada, pugnando pela sua CITAÇÃO POR AR no endereço, a saber: 

Sonia da Silva Sampaio, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob n° 

241.333.961-20, Situado à Rua Comandante Costa, n° 1, Porto - CEP: 

78025-200 (ID 365454), juntando “CDA’s ATUALIZADAS” (ID 365455). Em 

01/12/2015 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 347077), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida Carta de Citação em 11/05/2016 (ID 1061865), não havendo 

informações quanto ao seu cumprimento. Em 19/10/2018 o Município 

Exequente peticionou nos autos informando o PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO dos valores inscritos nas CDA's Nºs 2014/0987161 e 

2015/1123055, requerendo a EXTINÇÃO PARCIAL do presente feito, bem 

como que fosse determinada a juntada do respectivo AR, e, em caso de 

citação positiva e não pagamento do crédito executado, pugnou pela 

PENHORA via BACEN-JUD sobre eventuais depósitos em dinheiro ou 

aplicações financeiras da Parte Executada da quantia atualizada de 

R$2.909,46-, (ID 16028237), juntando na ocasião “EXTRATO PAGO - 

NEGOCIAÇÃO Nº 343857” (ID 16028234), onde se lê que o vencimento do 

parcelamento PAGO ocorreu em 10/11/2017, ou seja, após a distribuição 

destes autos eletrônicos, e “EXTRATO ABERTO – NEGOCIAÇÃO N° 

365442” (ID 16028235). Os autos vieram à conclusão ao Gabinete deste 

Juízo Titular, face o disposto no Provimento nº 11/2019-CM, de 

11/06/2019, por determinação do DD. Corregedor Geral da Justiça, 

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o disposto na Portaria nº 

42/2019 - CGJ de 13/06/2019 e posterior Provimento n° 18/2019-CM de 

09/09/2019, com efeitos retroativos a 30/08/2019, devidamente assinado 

pelo DD. Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno que não 

houve decisão sobre o PEDIDO DE EXTINÇÃO PARCIAL durante o REGIME 

DE EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de Direito Auxiliares da CGJ e 

Colaboradores, competentes para os feitos físicos e eletrônicos 

distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, após a conclusão do 

ID 16028233 em 19/10/2018, até o término do período em 30/08/2019, 

razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, conforme abaixo. Pois bem. 

Quanto ao pedido de EXTINÇÃO PARCIAL desta ação, em razão do 

pagamento administrativo, formulado pelo próprio Município Exequente, a 

pretensão deve ser acolhida, tendo em vista que o pagamento é causa de 

extinção do crédito tributário, nos termos do Art. 156, inc. I, do CTN. Com 

efeito, existindo nos autos comprovante do pagamento parcial do crédito 

executado, face o ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado entre as Partes (ID 

16028234), a este Juízo só resta homologar o pedido de EXTINÇÃO 

PARCIAL do processo formulado pelo Município Exequente em relação às 

CDA's Nºs 2014/0987161 e 2015/1123055, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo parcialmente esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015. Por outro lado, sabe-se que o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição da execução 

fiscal, implica em condenação ao pagamento das custas processuais e da 

taxa judiciária (FUNAJURIS), ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - 

Tema 143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, conforme 

exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado após 

a distribuição processual, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 

não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 

é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei) RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Desa. Maria Erotides Kneip, Ap 39008/2017, Julgado em 

29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de extinção parcial apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500916-46.2015 e DECLARO PARCIALMENTE 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

apenas em relação às CDA's Nºs 2014/0987161 e 2015/1123055, face ao 

pagamento administrativo efetuado após a distribuição desta execução 

fiscal. DEIXO para fixar o ônus sucumbencial ao final da ação, face à 

existência de crédito fiscal remanescente a impor a continuação deste 

processo eletrônico, razão pela qual DETERMINO o prosseguimento desta 

Execução Fiscal, nos seguintes termos: I. Considerando a expedição da 

Carta de Citação em 11/05/2016 (ID 1061865), cujo lapso temporal 

ultrapassa o período razoável de TRINTA DIAS da referida expedição, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço atualizado 

dos autos, indicando o motivo da recusa, se houver (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). II. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. III. Em sendo anotado pelos Correios a IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE TRINTA DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c 

Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de 

indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEMJULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos 

do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). IV. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima de trinta dias (item III), CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO PARA DECISÃO e novas determinações (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, do Município 

Exequente no prazo acima (item III), CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

(ATO ORDINATÓRIO) para SENTENÇA DE EXTINÇÃO, face à 

impossibilidade de citação da Parte Executada. V. Contudo, sendo 

anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da Parte Executada 

(item I), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento ou não, ou sobre 

o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, no prazo 

assinado em lei (ID 22905770) (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação 

automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e 

ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VI. Decorrido o 

prazo de trinta dias acima (item V) INEXISTINDO manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). VII. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima (item V - 30 dias), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas determinações (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e/ou informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados antes e 

após a distribuição desta Execução Fiscal. XI. O ARQUIVAMENTO acima 

não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). INTIME (DJe) o Município Exequente desta decisão, por meio de 

seu Procurador Fiscal Subscritor da petição de ID 16797575, nos termos 

dos Arts. 246, § 1º; 269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma 

da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A 

lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 

disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 
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qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 
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parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... - PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso 

das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; 

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder 

Judiciário; CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações 

adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO 

os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da 

economia processual e da razoável duração dos processos; 

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado 

não alcança o das despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do 

Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 

2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE: Art. 1º. Determinar o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º. O 

arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501575-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CARLOS SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501575-55.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:39:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON CARLOS SOARES DA SILVA CPF Nº 

080.001.661-00 CDA's Nºs 2011/0551504; 2012/0729530; 2013/0823828; 

2014/0987161 e 2015/1123055. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.034.0036.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.851,16- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

21/09/2015 em desfavor de WILSON CARLOS SOARES DA SILVA – CPF 

Nº 080.001.661-00, pretendendo o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 2012/0798360; 2013/0877623; 2014/0985861; e 2015/1176551, 

referentes ao não pagamento de IPTU's do imóvel de Inscrição Municipal 

Nº 01.9.21.018.0106.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 5.851,16- (ID 

330013). Em 23/09/2015 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 

332636), interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 14/10/2015 (ID 345034), a 

qual retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento (ID 22289779). Em 

08/12/2015 e 03/10/2018 o Município Exequente peticionou nos autos 

informando que o crédito executado inscrito na CDA 2015/1176551 foi 

recolhido diretamente aos cofres municipais, razão pela qual requereu a 

EXTINÇÃO PARCIAL da ação com relação à referida CDA, pugnando pela 

suspensão do feito por noventa dias, para acompanhamento do 

parcelamento efetuado pela Parte Executada (ID’s 385350 e 378761), 

juntando na oportunidade “NEGOCIAÇÃO N° 315409” (ID’s 385351 e 

378765) e “NEGOCIAÇÃO N° 315411” (ID’s 385352 e 378763), onde se lê 

que a parcela recebida venceu em 27/11/2015, ou seja, após a 

distribuição desta Execução Fiscal (ID 16147343). Em 25/10/2018 este 

Juízo determinou a intimação do Município Exequente para se manifestar 

sobre o prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, no 

prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento até o advento da 

prescrição intercorrente (ID 16451927). Em 30/11/2018 o Município 

Exequente requereu a PENHORA via BACEN-JUD sobre eventuais 

depósitos em dinheiro e aplicações financeiras em nome da Parte 

Executada, até o limite de R$ 6.857,27- (ID 16800111). Os autos vieram à 

conclusão ao Gabinete desteJuízo Titular na data de 07/08/2019, segundo 

o Sistema PJe, face o disposto no Provimento nº 11/2019-CM, de 

11/06/2019, por determinação do DD. Corregedor Geral da Justiça, 

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o disposto na Portaria nº 

42/2019 - CGJ de 13/06/2019 e posterior Provimento n° 18/2019-CM de 

09/09/2019, com efeitos retroativos a 30/08/2019, devidamente assinado 

pelo DD. Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 
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Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno que não 

houve decisão sobre o PEDIDO DE EXTINÇÃO PARCIAL durante o REGIME 

DE EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de Direito Auxiliares da CGJ e 

Colaboradores, competentes para os feitos físicos e eletrônicos 

distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, após a conclusão do 

ID 16800111 em 07/08/2019, até o término do período em 30/08/2019, 

razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, conforme abaixo. Pois bem. 

Quanto ao pedido de EXTINÇÃO PARCIAL desta ação de ID’s 385350 e 

378761, em razão do PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, formulado pelo 

próprio Município Exequente, a pretensão deve ser acolhida, tendo em 

vista que o pagamento é causa de extinção do crédito tributário, nos 

termos do Art. 156, inc. I, do CTN. Com efeito, existindo nos autos 

comprovante do pagamento parcial do crédito executado (ID’s 

385351/378765 e 385352/378763), face o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido de 

EXTINÇÃO PARCIAL do processo formulado pelo Município Exequente em 

relação à CDA 2015/1176551, declarando pago o débito, extinto o crédito 

e extinguindo parcialmente esta execução fiscal com julgamento do mérito, 

nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Por outro lado, sabe-se que o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição da execução fiscal, implica em 

condenação ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária 

(FUNAJURIS), ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, conforme exegese do Art. 

141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Erotides Kneip, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção parcial apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501575-55.2015.8.11.0041 e DECLARO 

PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, apenas em relação à CDA N° 2015/1176551, face ao seu 

pagamento administrativo após a distribuição desta execução fiscal. Deixo 

para fixar o ônus sucumbencial ao final da ação, face à existência de 

crédito fiscal remanescente a impor a continuação deste processo, razão 

pela qual DETERMINO o prosseguimento desta ação, tão somente em 

relação às CDA’s remanescentes, v.g., nºs 2012/0798360; 2013/0877623 

e 2014/0985861, nos seguintes termos: I. Tendo em vista a realização do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO FISCAL 2019 pelo Município Exequente, a fim 

de evitar o bis in idem, ad cautelam, DÊ-SE VISTA imediatamente à 

Procuradoria Municipal, para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal (ATO ORDINATÓRIO), informando a este Juízo acerca de 

eventual PAGAMENTO ou PARCELAMENTO do crédito executado 

remanescente, requerendo o que de direito, ou pugnando pela sua 

extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

ARQUIVAMENTO até a data da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. II. Havendo 

manifestação Fazendária, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença, conforme for o requerimento da Parte Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Entretanto, decorrido o prazo acima (item I - trinta dias), 

INEXISTINDO manifestação pelo Município Exequente quanto ao 

parcelamento e/ou quitação do crédito remanescente acima em 2019, bem 

como sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO (ATO ORDINATÓRIO), ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 12/11/2020 (cinco anos após a citação 

válida da Parte Executada), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO), data em que estes autos deverão ser DESARQUIVADOS 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICADO a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e remetidos imediatamente À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, e não obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente desta decisão, 

através do Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu o pedido de extinção 

parcial ID 16147352, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º, todos do CPC/2015. INTIME a Parte Executada, por Carta AR, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma 

da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A 

lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 

disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 
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Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 
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parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... - PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso 

das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; 

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder 

Judiciário; CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações 

adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO 

os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da 

economia processual e da razoável duração dos processos; 

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado 

não alcança o das despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do 

Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 

2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE: Art. 1º. Determinar o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º. O 

arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020999-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020999-21.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/07/2018 09:19:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ Nº 

04.734.702/0001-50 - CONTRIBUINTE: 323819 CDA Nº 2018/1588529 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 75778 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.197,69- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 13/07/2018 em desfavor de CARD'S TOYS 

DISTRIBUIDORA LTDA – ME – CNPJ Nº 04.734.702/0001-50, pretendendo o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2018/1588529, referente ao 

não pagamento de ISSQN de Inscrição Municipal Nº 75778, e o valor 

atribuído à causa foi R$2.197,69- (ID 14105160). Em 30/08/2018 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 15073621), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, não 

havendo informações quanto ao seu cumprimento. Em 05/09/2018 o 

Município Exequente peticionou nestes autos eletrônicos para informar o 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado efetuado pela Parte 

Executada, requerendo a SUSPENSÃO deste feito eletrônico por noventa 

dias (ID 15196000), juntando na ocasião “NEGOCIAÇÃO N° 356335” (ID 

15196039). Em 28/01/2019 este Juízo determinou a intimação do Município 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução ou 

extinção pelo pagamento, no prazo de quinze dias, considerando o 

decurso do prazo de suspensão (ID 17182761). Em 08/02/2019 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer que fosse 

determinada a juntada do AR referente à citação da Parte Executada, e, 

em caso de citação positiva e não pagamento do crédito executado, 

pugnou pela PENHORA via BACEN-JUD sobre eventuais depósitos em 

dinheiro ou aplicações financeiras da Parte Executada da quantia 

atualizada de R$1.767,01-, (ID 17905231), juntando na ocasião “CDA 

ATUALIZADA” (ID 17905232). Em 14/10/2019 os autos vieram à 

conclusão, conforme movimento processual lançado automaticamente pelo 

Sistema PJe. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, constato que assiste razão ao Município Exequente (ID 

17905217), visto que não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO 

PESSOAL da Parte Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato 

INDISPENSÁVEL para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para 

constituir em mora o devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do 

CPC/2015, sendo inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que 

deve ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 

do CPC/2015, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR: I. CITE a Parte Executada por Carta AR, no endereço 

indicado pelo Município Exequente na petição de ID 17717796, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço dos autos, indicando o motivo 
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da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo anotado pelos Correios 

a IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE TRINTA DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de trinta dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (trinta dias - item IV), CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO (ATO ORDINATÓRIO) para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, face à impossibilidade de citação da Parte Executada. VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre a DATA DO RECEBIMENTO da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada e sobre o pagamento ou 

não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, no 

prazo do ITEM I acima de CINCO DIAS (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em cinco anos, contados a 

partir DATA DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA DA 

CARTA CITAÇÃO ACIMA (item VI) (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o recebimento da 

carta Citação no endereço da Parte Executada), DESARQUIVE estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a penhora indicando bens 

e/ou informar ao Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados antes e após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. 

O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). INTIME (DJe) o Município 

Exequente desta decisão, por meio de seu Procurador Fiscal Subscritor do 

pedido de extinção parcial ID 17717796, nos termos dos Arts. 246, § 1º; 

269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC/2015. INTIME a Parte Executada, 

na mesma Carta Registrada enviada para sua citação, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a 

prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei 

nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 
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Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o arquivamento provisório 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições 

previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; CONSIDERANDO a meta 

de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas 

Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO os corolários 

constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia 

processual e da razoável duração dos processos; CONSIDERANDO as 

Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das 

despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas 

deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; 

RESOLVE: Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT § 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste 

artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data da sua 

publicação. FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501790-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO LISITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501790-31.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/09/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSE ORLANDO LISITA CPF Nº 060.109.621-53 CDA's Nºs 

2012/0748518; 2013/0906612; 2014/1021560; e 2015/1133340. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.12.053.0269.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.589,37- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 25/09/2015 em 

desfavor de JOSE ORLANDO LISITA – CPF Nº 060.109.621-53, 

pretendendo o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2012/0748518; 2013/0906612; 2014/1021560; e 2015/1133340, referentes 

ao não pagamento de IPTU's do imóvel de Inscrição Municipal Nº 

01.6.12.053.0269.001, e o valor atribuído à causa foi R$9.589,37- (ID 

333819). A petição inicial veio instruída com cópias das CDA’s acima 

mencionadas (ID 333820). Em 06/10/2015 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 336896), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 

14/10/2015 (ID 345287), a qual retornou ao Juízo SEM assinatura de 

recebimento - “Desconhecido” (ID 372234). Em 18/11/2018 este Juízo 

determinou a remessa destes autos eletrônicos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, até o advento da prescrição 

intercorrente, face à inércia do Município Exequente (ID 16521690). Em 

30/11/2018 o Município Exequente requereu a citação por carta da Parte 

Executada no novel endereço, a saber: Rua 03, nº 171, Quadra G, Lote 

01A, bairro Vila São João, GOIÂNIA-GO, 74.815-430, bem como a 

atualização do valor da causa para R$14.811,33- (ID 16797575) juntando 

na ocasião “CDA’s ATUALIZADAS” (ID 16797577). Em 27/08/2019 foi 

expedida Carta de Citação constando o endereço retro indicado (ID 

22905770). Em 22/10/2019 os autos vieram à conclusão para análise da 

petição de ID 16797575 (ID 25301549). Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, considerando que até o momento 

ainda não houve a citação da Parte Executada, RECEBO A EMENDA À, 

bem como, para atualizar o valor da causa, conforme petição de ID 

16797575, devendo o Sr. Gestor Judiciário promover as alterações 

necessárias no Sistema PJe, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, dando prosseguimento a esta Execução 

Fiscal, DETERMINO: I. Considerando a expedição da Carta de Citação em 

27/08/2019 (ID 22905770), na qual se fez constar o novel endereço 

indicado pelo Município Exequente (ID 16797575), tendo em vista o lapso 

de mais de TRINTA DIAS da referida expedição, PROCEDA à anexação do 

respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou 

não da Carta no endereço atualizado dos autos, indicando o motivo da 

recusa, se houver (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade 

(Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). II. Inexistindo a 

DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO 

PRAZO ACIMA (TRINTA DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos 

(ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), 

cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. 

Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e 

os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas determinações (ATO 

ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. III. Em sendo 

anotado pelos Correios a IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada 

por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu 

interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações 

necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE TRINTA DIAS, 

conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do 

CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e 

EXTINÇÃO SEMJULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, 

Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). 

IV. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

trinta dias (item III), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item III), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO (ATO ORDINATÓRIO) para SENTENÇA DE EXTINÇÃO, face à 

impossibilidade de citação da Parte Executada. V. Contudo, sendo 

anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da Parte Executada 

(item I), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento ou não, ou sobre 

o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, no prazo 

assinado em lei (ID 22905770) (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação 

automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e 

ARQUIVAMENTO ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(ATO ORDINATÓRIO). VI. Decorrido o prazo de trinta dias acima (item V) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em cinco anos, contados a partir DATA DE 

RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA DA CARTA 

CITAÇÃO ACIMA (item V) (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema 

PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o recebimento da carta Citação no 

endereço da Parte Executada), DESARQUIVE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a penhora indicando bens 

e/ou informar ao Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados antes e após a distribuição desta Execução Fiscal. VIII. 

O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município 

Exequente desta decisão, por meio de seu Procurador Fiscal Subscritor do 

pedido de extinção parcial ID 17717796, nos termos dos Arts. 246, § 1º; 

269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC/2015. INTIME a Parte Executada, 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os 

Arts. 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 
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responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a 

prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - Lei 

nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o arquivamento provisório 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições 

previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; CONSIDERANDO a meta 

de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas 

Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO os corolários 

constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia 

processual e da razoável duração dos processos; CONSIDERANDO as 

Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das 

despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas 

deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; 

RESOLVE: Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT § 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste 

artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data da sua 

publicação. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008581-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008581-22.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/06/2016 16:46:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA. CNPJ Nº 

26.523.837/0001-09 CDA Nº 2016/1254364. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

26.523.837/0001-09 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 9.627,18- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

15/06/2016 em desfavor de MAXVINIL TINTAS E VERNIZES AS – CNPJ Nº 

26.523.837/0001-09, pretendendo o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2016/1254364, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 05.7.34.018.1140.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$9.627,18- (ID 1442580). A petição inicial veio instruída com cópia da 

CDA supracitada (ID 1442579). Em 07/09/2017 foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional (ID 9785464), 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta Citação em 

05/10/2017 (ID 10176389), tendo sido certificado nestes autos que o seu 

AR retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento sob fundamento 

“Não existe n°” ( Caixa 37 - ID 16440811). Em 29/04/2019 foi apresentada 

Exceção de Pré-Executividade por NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA 

CURVO – CPF N°406.540.791-53, PARTE ESTRANHA aos autos (ID’s 

19712718, 19712740 e 19713051), a qual requereu a sua desistência em 

03/07/2019, “tendo em vista ter sido cadastrada equivocadamente no 

sistema”, sic, (ID 21345948). Em 12/11/2019 o Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO do feito por noventa dias, tendo em vista o 

PARCELAMENTO administrativo do crédito executado efetuado pela Parte 

Executada (ID 26078693), juntando na oportunidade “TERMO DE 

NEGOCIAÇÃO N° 402695”, onde se lê que a última parcela vencerá em 

03/02/2020 (ID 26078696). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I. Da análise detida dos autos, observa-se a apresentação de 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE por Parte Estranha aos autos (ID’s 

19712718, 19712740, 19713051), a qual pugnou pela sua desistência 

“tendo em vista ter sido cadastrada equivocadamente no sistema”, sic, 

(ID21345948), razão pela qual, DETERMINO o DESENTRANHAMENTO das 

petições e documentos de ID’s 19712718, 19712740, 19713051 e 

21345948, tornando-as indisponíveis ao público externo (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). II. Por outro lado, após detida análise dos autos, constato 

que até a presente data não foi efetivada a CITAÇÃO da Parte Executada, 

sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL para validade 

do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o devedor, 

conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo inclusive causa 

de NULIDADE da própria Execução, que deve ser declarada de ofício pelo 

Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do CPC/2015. Sabe-se, ainda, 

que é dever do Município Exequente ‘tomar todas as providencias 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme impõem o § 

2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR que DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do 

Sr. Procurador Fiscal que Subscreveu pedido de suspensão (ID 

26078693), para manifestar nos autos, suprindo falta necessária à 

efetivação da citação e integração processual, NO PRAZO DE TRINTA 

DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, com a consequente 

EXTINÇÃO DESTE PJE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos 

Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 Decorrido o 

prazo acima de trinta dias, sem manifestação do Município Exequente 

sobre a não citação da Parte Executada, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). III. Apenas 

após realizada e certificada a citação pessoal por carta da Parte 

Executada, no novo endereço indicado nos autos pelo Município 

Exequente, conforme determinado no item II acima, DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DESTA EXECUÇÃO FISCAL, nos seguintes termos: 

Considerando que o PARCELAMENTO é causa suspensiva apenas do 

crédito tributário, nos termos do Art. 151, inc. VI do CTN, e no caso 

presente AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA, com vencimento somente em 

03/02/2020 (ID 26078696), presumindo-se que inexistem irregularidades 

nos autos a serem sanadas, razão pela qual, para fins do Art. 923 do 

CPC/2015, DETERMINO: I. REMETAM estes autos eletrônicos imediatamente 

ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, até a data do vencimento da 

última parcela acima (03/02/2020 - ID 26078696), quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação 

das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA (PJe) destes autos eletrônicos 

ao Município Exequente, para se manifestar sobre a SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO EXECUTADO e/ou requerer o que de direito, no PRAZO DE 
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TRINTA, sob pena de ARQUIVAMENTO PELO PRAZO PRESCRICIONAL 

RESTANTE, conforme Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) c/c Art. 151, inc. 

VI e Art. 174, inc. IV, ambos do CTN. II. Decorrido o prazo acima de trinta 

dias, INEXISTINDO manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE e REMETAM novamente estes autos eletrônicos 

ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em cinco 

anos, contados a partir DATA DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA 

PARTE EXECUTADA DA CARTA CITAÇÃO ACIMA (item II) (ATO 

ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). III. 

Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o recebimento da carta Citação no endereço da Parte Executada), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o 

advento da prescrição intercorrente, independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a 

INÉRCIA do Município Exequente, a quem cumpria promover a penhora 

indicando bens e/ou informar ao Juízo a ausência ou não de parcelamento 

e/ou eventual pagamento administrativo do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados antes e após a distribuição desta Execução 

Fiscal. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, 

que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), 

devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a 

supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

INTIME (DJe) o Município Exequente desta decisão, por meio de seu 

Procurador Fiscal Subscritor do pedido de suspensão ID 26078693, nos 

termos dos Arts. 246, § 1º; 269, § 3º e 270, Parágrafo único, do 

CPC/2015. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma 

da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A 

lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 

disposto nos artigos 144 e 149. Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.: - Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 5o 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes.(...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo.(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 771. Este Livro regula o procedimento 

da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de 

execução, aos atos executivos realizados no procedimento de 

cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 904. A satisfação 

do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; II - pela 

adjudicação dos bens penhorados. Art. 923. Suspensa a execução, não 

serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no 

caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências 

urgentes. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ: Dispõe sobre o arquivamento provisório 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições 

previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; CONSIDERANDO a meta 

de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas 

Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO os corolários 

constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia 

processual e da razoável duração dos processos; CONSIDERANDO as 

Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das 

despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas 

deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; 

RESOLVE: Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, 

das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT § 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste 

artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data da sua 

publicação. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014880-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014880-44.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 11:24:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT CNPJ Nº 04.019.608/0001-19 - CONTRIBUINTE 

320793 CDA Nº 2018/1587991. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 74943 – ISSQN. 

VALOR DA CAUSA: R$572.087,98- DECISÃO 200 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente via PJe em 30/05/2018 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT - CNPJ Nº 04.019.608/0001-19, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 1587991 - venc. 12/08/2011, 

referente ao não pagamento de ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO - FALTA DE 

RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal n° 74943, e o valor atribuído à causa foi R$572.087,98- 

(ID 13367847). A petição inicial veio instruída com cópia da CDA acima 

citada (ID 13367844). Em 30/11/2018 este Juízo proferiu SENTENÇA 

declarando ex officio prescrito o crédito tributário inscrito na CDA sub 

judice, extinguindo com julgamento do mérito a presente Execução Fiscal 

(ID 16805400). Em 20/11/2018 o Município Exequente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, alegando que “além de OMISSA a sentença quanto à 

existência do Processo Administrativo nº 92627/2015 que lhe confere 

suporte, também é CONTRADITÓRIA ao levar em consideração a data da 

constituição do crédito tributário informado na CDA (03/06/2016) - que se 

confunde com o encerramento definitivo do processo administrativo – e, 

ao mesmo tempo, considerar prescrito o crédito tributário, partindo da 

premissa de que entre o vencimento (12/08/2011) e a sua constituição 
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(03/06/2016) decorreram mais de cinco anos”, sic, (ID 17190065), 

juntando na oportunidade os documentos de ID’s 17190068, 17190075, 

17190077, 17190083, 17190086, 17190420, 17190422, 17190424, 

1719425, 17190426, 17190428, 17190433, 17190439, 17190945, 

17190952, 17190957, 17190963, 17190964, 17190976, 17190980 e 

17190984. Em 19/11/2019 foi certificado pela Secretaria deste Juízo que 

os Embargos Declaratórios foram opostos tempestivamente (ID 26293447). 

Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que os 

Embargos de Declaração são espécie sui generis de ‘recurso’, que têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não 

devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo 

ou aclaratório. Acerca dos Embargos de Declaração, assim dispõe o Art. 

1.022 do CPC/2015, verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” . Por seu turno, a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que a ausência das hipóteses estabelecidas 

no Art. 1.022 do CPC/2015 acima, os embargos não devem ser acolhidos 

ou devem ser rejeitados, verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – ÓBITO DO 

AUTOR — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO ATENDIDA EM SEDE DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE E UTILIDADE DO 

PROVIMENTO FINAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO 

DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para 

sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser 

rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de 

rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. ...” ( 

TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, ED 104522/2017, Julgado em 

19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). (negritei). “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS — DANOS MORAIS — NÃO CONHECIMENTO — 

CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO — CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR — SENTENÇA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E 

EXTRA PETITA — OMISSÕES — INEXISTÊNCIA — ACOLHIMENTO DOS 

ACLARATÓRIOS — IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXAME 

DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Os embargos de declaração não são 

acolhidos quando inexistem, na decisão, a contradição e as omissões 

apontadas. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal 

tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados.” (TJMT, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, ED 138237/2012, Julgado em 19/02/2013, Publicado 

no DJE 04/03/2013). (negritei). Pois bem. Insurgiu-se o Município 

Exequente/Embargante contra suposta OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO na 

sentença de ID 16805400, argumentando, em resumo, que “além de 

OMISSA a sentença quanto à existência do Processo Administrativo nº 

92627/2015 que lhe confere suporte, também é CONTRADITÓRIA ao levar 

em consideração a data da constituição do crédito tributário informado na 

CDA (03/06/2016) - que se confunde com o encerramento definitivo do 

processo administrativo – e, ao mesmo tempo, considerar prescrito o 

crédito tributário, partindo da premissa de que entre o vencimento 

(12/08/2011) e a sua constituição (03/06/2016) decorreram mais de cinco 

anos”, sic, (ID 17190065). Entretanto, da análise dos autos, constata-se 

que a sentença embargada apreciou inteiramente as questões que se 

apresentavam nestes autos eletrônicos quando da sua distribuição, tendo 

afirmado que, verbis: “NÃO HÁ INFORMAÇÕES NA EXORDIAL, QUANTO À 

NOTIFICAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, sendo certo que segundo a CDA 

ora executada (ID 13367814) a constituição do crédito ocorreu na data de 

03/06/2016 e o seu vencimento o ocorreu em 12/08/2011, o que significa 

que o fato gerador ocorreu em 2010, contrariando o disposto nos Arts. 

142/144/145 c/c Art. 174 ambos do CTN, pois já haviam decorridos mais 

de cinco anos do fato gerador”, sic, bem como que “entre a data do 

vencimento da CDA nº 1587991 – ISSQN/2010, qual seja, 12/08/2011 (ID 

13367844), e a data da distribuição desta execução fiscal em 30/05/2018, 

já haviam decorrido mais de cinco anos APARENTEMENTE sem a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., com a redação da LCP nº 

118/2005”, sic, (ID 16805400). Dessa forma, no caso presente, 

evidencia-se a INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO alegada, 

revelando-se que se trata mera insurgência da Parte Embargante em face 

de decisão que lhe foi desfavorável, sendo certo que a providência 

requestada em sede de Embargos de Declaração extrapola o âmbito de 

abrangência do presente recurso, devendo ser discutida em sede 

recursal própria para esta finalidade. Com efeito, nenhuma das 

informações e documentos trazidos pelo Município Exequente juntamente 

com seus Embargos Declaratórios se fizeram presentes quando da 

distribuição destes autos eletrônicos, evidenciando-se que INEXISTIU 

qualquer CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO na sentença de ID 16805400. 

Assim, impõe-se a este Juízo a REJEIÇÃO dos Embargos Declaratórios 

opostos pelo Município Exequente, de ID 17190065. ISTO POSTO, com 

fundamento nos Arts. 141 e 492 c/c Arts. 1.022 e 1.026 do CPC, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 17190065, mantendo incólume a 

sentença embargada de ID 16805400. CERTIFIQUE sobre a interposição 

tempestiva (Art. 1003, § 5º c/c Arts. 1.023 e 1.026 do CPC/2015) e 

voluntária de recurso (Art. 997 CPC/2015). Após, com o trânsito em 

julgado da sentença embargada de ID 14646162, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATIVO) e CUMPRA na íntegra a sua parte final 

(ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º e 270, § único do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) a Parte 

Executada, pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito Art. 241. Transitada em 

julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, 

incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 

do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

... Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo 

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A 

eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, 

se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de 
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difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso. Art. 997. Cada parte interporá o recurso 

independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. 

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que 

os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ... § 

5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 

recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ... Art. 1.023. Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo. Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de 

recurso. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027162-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027162-80.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/06/2019 10:43:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO CPF Nº 

299.580.591-34 - CONTRIBUINTE 32570 CDA Nº 1266730. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.7.14.041.0051.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.278,06- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJE em 25/06/2019 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO 

- CPF Nº 299.580.591-34, tendo como objeto o pagamento do crédito 

inscrito na CDA Nº 1266730/2015, referente a IPTU que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 01.7.14.041.0051.001, sendo atribuído à causa o 

valor de R$5.278,06-(ID's 21064227 e 21064229). Em 01/07/2019 foi 

proferido despacho determinando a citação por carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 

21274566). Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à 

devolução do AR da Carta de Citação. Em 16/12/2019 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 381463, onde se lê que a CDA executada fora quitada em 05/08/2019, 

e as CDA's 897725; 1065941 e 1238842 nestas estranhas aos autos pelo 

valor de R$11.528,10- (ID's 27452305 e 27452312). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1027162-80.2019.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
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respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003723-45.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:11:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANDRO STABILE CPF Nº 229.905.691-20 - 

CONTRIBUINTE 333118 CDA Nº 2013 / 0866543. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.043.0231.011 VALOR DA CAUSA: R$ 3.167,83- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 15/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de EVANDRO STABILE - CPF Nº 229.905.691-20, 

tendo como objeto o pagamento do crédito inscrito na CDA Nº 2013 / 
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0866543, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.7.15.043.0231.011, sendo atribuído à causa o valor de R$3.167,83-(ID's 

541698 e 541700). Em 06/09/2017 foi proferido despacho determinando a 

citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9771618). O AR da Carta 

Citação foi anexado aos autos em 04/12/2018 (ID 16860811), onde se lê 

que foi recebido no endereço constante dos autos em 25/09/2017 (ID 

16860814). Em 13/06/2018 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 338127, onde se lê que a CDA executada fora 

quitada em 18/07/2018, pelo valor de R$2.901,57- (ID's 14156770 e 

14156775). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE 

PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003723-45.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o 

Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimentos nºs 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
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Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002851-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002851-30.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/03/2016 08:59:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GONCALO JOSE DA SILVA CPF Nº 284.815.501-91 

- CONTRIBUINTE 17746 CDA's Nºs 2012 / 0786342; 2013 / 0882438; 2014 / 

0996925 e 2015 / 1157042. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.028.0280.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.517,22- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 01/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de GONÇALO JOSÉ DA SILVA - CPF Nº 

284.815.501-91, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA's Nº's EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500090-20.2015.8.11.0041, referentes a IPTU''s que incidiram sobre a 

Inscrição Municipal nº 04.1.32.028.0280.001, sendo atribuído à causa o 

valor de R$2.517,22-(ID's 518688 e 518689). Em 07/09/2017 foi proferido 

despacho determinando a citação por carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9778157). 

Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR 

da Carta de Citação. Em 08/08/2018 o Município Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do 

crédito executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, 

anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 328738, onde se lê que as CDA's 

executadas foram quitadas em 19/12/2016, e as CDA's 58642; 122196; 

43827; 116291; 201797 e 1307077 estranhas aos autos pelo valor de 

R$2.972,35- (ID's 14614563 e 14614573). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento 

do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes 

APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o 

pedido de extinção do processo formulado pelo Município Exequente, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 
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sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1002851-30.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 10 de janeiro 

de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 
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REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500090-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES DE OLIVEIRA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500090-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 11:01:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIOGENES DE OLIVEIRA LACERDA CPF Nº 

005.594.347-07 - CONTRIBUINTE 97410 CDA's Nºs 2011/0575347; 

2012/0748951; 2013/0880069 e 2014/0995301. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.256.012.0100.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.270,78- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 25/06/2015 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de DIOGENES DE OLIVEIRA LACERDA - CPF Nº 

005.594.347-07, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA's Nº's 2011/0575374; 2012/0748951; 2013/0880069 e 

2014/0995301., referente a IPTU's que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal nº 01.9.25.012.0100.001, sendo atribuído à causa o valor de 

R$2.270,78-(ID's 288519 e 288520). Em 21/06/2015 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 297132). O Mandado de 

Citação foi anexado aos autos em 01/12/2019 (ID 26686062), onde se lê 

que foi recebido no endereço constante dos autos em 22/11/2019 (ID 

26686061). Em 05/12/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 413047, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 03/12/2019, pelo valor de R$2.550,52- (ID's 26931023 e 

26931024). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE 

PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500090-20.2015.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o 

Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 
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inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 13 de janeiro 

de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 
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advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021410-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI NUNES DE OLINDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021410-86.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2015 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GENI NUNES DE OLINDA CPF Nº 385.951.334-68 - 

CONTRIBUINTE 333449 CDA's Nº's 2011/588637; 2012/074914; 

2013/855083 e 2014/1010072. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.004.0515.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.870,65- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 14/05/2015 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de GENI NUNES DE OLIND - CPF Nº 385.951.334-68, 

tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 

2011/588637; 2012/074914; 2013/855083 e 2014/1010072, referente a 

IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 04.1.33.004.0515.001, 

sendo atribuído à causa o valor de R$1.870,65-(ID's 2683605). Em 

08/06/2015 foi proferido despacho determinando a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional 

(ID 26839480). Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à 

devolução do AR da Carta de Citação. Em 08/01/2019 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 314667, onde se lê que as CDA's executadas foram quitadas em 

31/08/2017, e a CDA 1165804 estranha aos autos pelo valor de 

R$2.633,88- (ID's 26839484). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de 

extinção do processo formulado pelo Município Exequente, declarando 

pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pela Parte Executada, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0021410-86.2015.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 13 de janeiro 

de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 
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dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 
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CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, distribuída 

eletronicamente – PJe em 12/10/2019, por CARIBUS TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 11.649.350/0001- 08, qualificada nos autos, 

contra ato tido como coator do Sr. Secretário de Fazenda do Município de 

Cuiabá, devidamente qualificado na exordial, pretendendo “seja deferida 

inaudita altera pars a respeitável a Tutela de Urgência, liminar, para 

determinar que a autoridade coatora emita em caráter de extrema urgência 

a Certidão Positiva com efeitos Negativos em favor da impetrante, até a 

consolidação do valor a ser confessado em negociado, sob pena de multa 

diária a ser sabiamente arbitrada por Vossa Excelência; Ainda, por cautela 

e pelo exercício da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo do pleito 

inicial, requer seja concedida a tutela de urgência com desiderato de 

cassar a decisão administrativa que determinou a imputação de débitos 

pretéritos à cisão (31/08/2018), bem como inibir a exigência de reconhecer 

débitos anteriores à cisão para efeito de eventual parcelamento, 

determinando ainda a exclusão dos débitos administrativos lançados em 

nome da impetrante, tudo na conformidade com o elevado respeito ao 

sempre festejado contraditório”, sic, (ID 24924682). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID’s 24924683, 24924684, 24924685, 

24924686, 24924687, 24924688, 24924689, 24924690, 24929441, 

24929442, 24929443, 24929447, 24929444, 24929445, 24929448, 

24929446 e 24929449. Na mesma data da distribuição processual, o MM°. 

Juiz de Direito Plantonista Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, proferiu 

decisão na qual vislumbrou que não restou demonstrada a urgência 

necessária, deixando de apreciar a matéria que não é própria de análise 

no Plantão Judiciário, mormente por não restarem evidenciadas as 

condições elencadas no Art. 242 da CNGC e da Resolução nº 71/2009 do 

CNJ (ID 24930082). Em 17/04/2018 a Empresa Impetrante requereu a 

DESISTÊNCIA da presente ação mandamental, tendo em vista que o 

decurso do tempo acarretou a perda do seu objeto – ID 12765628. Em 

20/04/2018 os autos foram REDISTRIBUÍDOS a este Juízo. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a desistência da ação 

é instituto de natureza eminentemente processual, e somente pode ser 

deferida até a prolação da sentença e, se apresentada após a 

apresentação de resposta, apenas com a anuência da Parte Contraria ou, 

se esta não anuir sem motivo justificado, a critério do Juízo, entretanto, 

quando se trata de MANDADO DE SEGURANÇA, não há que se ater aos 

limites acima, estabelecidos nos §§ 4º e 5º do Art. 485, do CPC/2015. Com 

efeito, nesse sentido o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ainda na 

vigência do CPC/1973, no julgamento do RE 66936/RJ, reconheceu a 

existência de repercussão geral no Tema 530 (desistência em mandado 

de segurança e limite temporal) e, ao julgar o mérito, deu provimento, por 

maioria, para declarar a possibilidade de desistência a qualquer tempo, 

mesmo após a sentença, e independentemente de anuência da parte 

contrária. Confira a ementa: “Recurso extraordinário. Repercussão geral 

admitida. Processo civil. Mandado de segurança. Pedido de desistência 

deduzido após a prolação de sentença. Admissibilidade. “É lícito ao 

impetrante desistir da ação de mandado de segurança, 

independentemente de aquiescência da autoridade apontada como 

coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, 

dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, 

Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do 

término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença 

concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, 

a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, 

Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta 

Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência 

em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após 

prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). 

Recurso extraordinário provido” (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. 

Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, RE 669367/RJ – J. em 02/05/2013). 

(negritei). Todavia, para que surta seus efeitos legais, a desistência deve 

ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida no Paragrafo 

Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial.” (negritei). Desta feita, sendo a 

desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015, como ocorreu no caso presente, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela Empresa 

Impetrante e extinguir este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISTO 

POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Empresa 

Impetrante em 17/04/2018 (ID 12765628) e, consequentemente, com 

fundamento nos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, §§ 4º (a contrariu 

sensu) e 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO esta AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PJe Nº 

1046168-73.2019.8.11.0041, distribuída eletronicamente em 12/10/2019, 

impetrada por CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 

11.649.350/0001- 08, qualificada nos autos, em face do Sr. Secretário de 

Fazenda do Município de Cuiabá, devidamente qualificado na inicial. 

ISENTO do pagamento de custas, nos termos do Art. 10, inc. XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. DEIXO de condenar em 

honorários advocatícios sucumbenciais, ante o disposto no Art. 25 da Lei 

nº 12.016/2009 e nas Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105. INTIMEM (PJe e 

DJe) as Partes desta decisão, nos termos dos Arts. 269 e 270, § Único, do 

CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE DEFINITIVAMENTE estes autos 

eletrônicos. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lja SÚMULA STF 512: “Não cabe condenação em honorários de advogado 

na ação de mandado de segurança.” SÚMULA STJ 105: “Na ação de 

mandado de segurança não se admite condenação em honorários 

advocatícios.” - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; ... § 4o Oferecida a contestação, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. ... - 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: Art. 10. ... XXII – a 

gratuidade das ações de habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei; -LEI Nº 12.016/2009: Art. 25. Não cabem, no 

processo de mandado de segurança, a interposição de embargos 

infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, 

sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. FIM
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CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, distribuída 

eletronicamente – PJe em 12/10/2019, por CARIBUS TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 11.649.350/0001- 08, qualificada nos autos, 

contra ato tido como coator do Sr. Secretário de Fazenda do Município de 

Cuiabá, devidamente qualificado na exordial, pretendendo “seja deferida 

inaudita altera pars a respeitável a Tutela de Urgência, liminar, para 

determinar que a autoridade coatora emita em caráter de extrema urgência 

a Certidão Positiva com efeitos Negativos em favor da impetrante, até a 

consolidação do valor a ser confessado em negociado, sob pena de multa 

diária a ser sabiamente arbitrada por Vossa Excelência; Ainda, por cautela 

e pelo exercício da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo do pleito 

inicial, requer seja concedida a tutela de urgência com desiderato de 

cassar a decisão administrativa que determinou a imputação de débitos 

pretéritos à cisão (31/08/2018), bem como inibir a exigência de reconhecer 

débitos anteriores à cisão para efeito de eventual parcelamento, 

determinando ainda a exclusão dos débitos administrativos lançados em 

nome da impetrante, tudo na conformidade com o elevado respeito ao 

sempre festejado contraditório”, sic, (ID 24924682). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID’s24924683, 24924684, 24924685, 

24924686, 24924687, 24924688, 24924689, 24924690, 24929441, 

24929442, 24929443, 24929447, 24929444, 24929445, 24929448, 

24929446 e 24929449. Em 12/10/2019, data da distribuição processual, o 

MM°. Juiz de Direito Plantonista Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, proferiu 

decisão na qual vislumbrou que não restou demonstrada a urgência 

necessária, deixando de apreciar a matéria que não é própria de análise 

no Plantão Judiciário, mormente por não restarem evidenciadas as 

condições elencadas no Art. 242 da CNGC e da Resolução nº 71/2009 do 

CNJ (ID 24930082). Em 03/11/2019 a Empresa Impetrante requereu a 

DESISTÊNCIA da presente ação mandamental, tendo em vista que o 

decurso do tempo acarretou a perda do seu objeto – ID 25050370. Em 

14/10/2019 os autos foram REDISTRIBUÍDOS a este Juízo (ID 27539109). É 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a 

desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, e 

somente pode ser deferida até a prolação da sentença e, se apresentada 

após a apresentação de resposta, apenas com a anuência da Parte 

Contraria ou, se esta não anuir sem motivo justificado, a critério do Juízo, 

entretanto, quando se trata de MANDADO DE SEGURANÇA, não há que se 

ater aos limites acima, estabelecidos nos §§ 4º e 5º do Art. 485, do 

CPC/2015. Com efeito, nesse sentido o Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

ainda na vigência do CPC/1973, no julgamento do RE 66936/RJ, 

reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 530 (desistência 

em mandado de segurança e limite temporal) e, ao julgar o mérito, deu 

provimento, por maioria, para declarar a possibilidade de desistência a 

qualquer tempo, mesmo após a sentença, e independentemente de 

anuência da parte contrária. Confira a ementa: “Recurso extraordinário. 

Repercussão geral admitida. Processo civil. Mandado de segurança. 

Pedido de desistência deduzido após a prolação de sentença. 

Admissibilidade. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de 

segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada 

como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o 

caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, 

Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento 

antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro 

Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual 

sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal 

hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 

2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência 

desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – 

Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte 

contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao 

impetrante). Recurso extraordinário provido” (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Luiz Fux. Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, RE 669367/RJ – J. em 

02/05/2013). (negritei). Todavia, para que surta seus efeitos legais, a 

desistência deve ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida 

no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial.” (negritei). Desta feita, sendo 

a desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015, como ocorreu no caso presente, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela Empresa 

Impetrante e extinguir este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISTO 

POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Empresa 

Impetrante em 03/11/2019 (ID 25050370) e, consequentemente, com 

fundamento nos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, §§ 4º (a contrariu 

sensu) e 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO esta AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PJe Nº 

1046168-73.2019.8.11.0041, distribuída eletronicamente em 12/10/2019, 

impetrada por CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 

11.649.350/0001- 08, qualificada nos autos, em face do Sr. Secretário de 

Fazenda do Município de Cuiabá, devidamente qualificado na inicial. 

ISENTO de custas, nos termos do Art. 10, inc. XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. DEIXO de condenar em honorários advocatícios 

sucumbenciais, ante o disposto no Art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas 

Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105. INTIMEM (PJe e DJe) as Partes desta 

decisão, nos termos dos Arts. 269 e 270, § Único, do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo recursal, ARQUIVE DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito SÚMULA 

STF 512: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de 

mandado de segurança.” SÚMULA STJ 105: “Na ação de mandado de 

segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.” - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; ... § 4o Oferecida a contestação, o autor 
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não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. ... - 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: Art. 10. ... XXII – a 

gratuidade das ações de habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei; -LEI Nº 12.016/2009: Art. 25. Não cabem, no 

processo de mandado de segurança, a interposição de embargos 

infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, 

sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003525-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WISTON BARREDO ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003525-03.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2019 09:48:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WISTON BARREDO ROMERO CPF Nº 

395.847.801-82 - CONTRIBUINTE 174748 CDA's Nºs 2015 / 1114072; 2016 

/ 1392204 e 2017 / 1424146. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 58225 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.605,84- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 28/01/2019 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

WISTON BARREDO ROMERO - CPF Nº 395.847.801-82, tendo como objeto 

o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 2015 / 1114072; 2016 / 

1392204 e 2017 / 1424146, referente a Taxa de Licença Para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 58225, sendo atribuído à causa o valor de 

R$5.605,84-(ID's 17516737 e 17516739). Em 27/05/2019 foi proferido 

despacho determinando a citação por carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 

20417528). Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à 

devolução do AR da Carta de Citação. Em 19/12/2019 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo o EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE Nº 58225, onde se lê que as CDA's executadas foram 

quitadas em 29/01/2016, e as CDA's 15491 e 3128 estranhas aos autos 

pelo valor de R$5.855,07-(ID 25842644)- (ID's 27669736 e 27629739). Eis 

o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a 

este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003525-03.2019.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante 

o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso 

Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo 

o qual o Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar 

no pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência 

do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e 

Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de 

condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) 

desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial. INTIME também a Parte Executada, pessoalmente e 

por Carta AR, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar 

as custas e taxa judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos sobre o envio e devolução do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Parte Executada, havendo constatação da inadimplência, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado nos Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; 

e 88/2014 (Protesto), encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o 

cumprimento das determinações acima, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA 

destes autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a 

esta sentença de extinção proferida a pedido do Município Exequente. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente 

se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, 

nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito 
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tributário: I - o pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes 

da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003967-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003967-71.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:21:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

LTDA - ME CNPJ Nº 73.812.539/0001-19 - CONTRIBUINTE 86586 CDA's 

Nºs 2012/0767521; 2013 / 0900001; 2014 / 1069651 e 2015 / 1226600. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.4.11.044.0036.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.363,26- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJE em 

18/03/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CAETES 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 
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73.812.539/0001-19, tendo como objeto o pagamento dos créditos 

inscritos nas CDA's Nº's 2012/0767521; 2013 / 0900001; 2014 / 1069651 e 

2015 / 1226600, referentes a IPTU's que incidiram sobre a Inscrição 

Municipal nº 04.4.11.044.0036.001, sendo atribuído à causa o valor de 

R$2.363,26-(ID's 546295 e 546298). Em 06/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9771907). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 10/01/2020 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo dos créditos 

executados, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 389621, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 19/08/2019, e as CDA's 1288290; 1489625; 1672948 e 

1863745 estranhas aos autos, pelo valor de R$4.230,76 (ID's 27903243 e 

27903244). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE 

PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003967-71.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante 

o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso 

Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo 

o qual o Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar 

no pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência 

do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e 

Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de 

condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) 

desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial. INTIME também a Parte Executada, pessoalmente e 

por Carta AR, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar 

as custas e taxa judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos sobre o envio e devolução do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Parte Executada, havendo constatação da inadimplência, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado nos Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; 

e 88/2014 (Protesto), encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o 

cumprimento das determinações acima, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA 

destes autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a 

esta sentença de extinção proferida a pedido do Município Exequente. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente 

se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, 

nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes 

da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 
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jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051124-62.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HILDO LUIZ MERGEN CPF Nº 297.072.009-44 - 

CONTRIBUINTE 354996 CDA's Nºs 2009/280874; 2010/416983 e 

2011/561608. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.22.055.0197.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.484,06- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 22/11/2013 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de HILDO 

LUIZ MERGEN - CPF Nº 297.072.009-44, tendo como objeto o pagamento 

dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 2009/280874; 2010/416983 e 

2011/561608, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.6.22.055.0197.001, sendo atribuído à causa o valor de R$5.484,06-(ID's 

26620429 e 26620430). Em 26/11/2013 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 26620431). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 30/01/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 344511, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 17/11/2017, e as CDA's Nº 1036885; 1134272; 

1331788 e 1490404 estranhas aos autos, pelo valor de R$19.049,88- (ID's 

26620434 e 26620435). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, 

face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO 

DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do 

processo formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 

não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 
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é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0051124-62.2013.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o 

Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 
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REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027236-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027236-71.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 16:15:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA CPF Nº 

496.456.091-00 - CONTRIBUINTE 391701 CDA Nº 2016 / 1360636. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.15.008.0306.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.046,41- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJE em 

20/08/2018 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WAGNER TADEU 

PONTES SIQUEIRA - CPF Nº 496.456.091-001, tendo como objeto o 

pagamento do crédito inscrito na CDA Nº 2016 / 1360636, referente a IPTU 

que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.6.15.008.0306.001, sendo 

atribuído à causa o valor de R$2.046,41-(ID's 14826277 e 1486282). Em 

30/08/2018 foi proferido despacho determinando a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional 

(ID 15075551). Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à 

devolução do AR da Carta de Citação. Em 08/10/2018 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 356746, onde se lê que a CDA executada fora quitada em 17/09/2018, 

pelo valor de R$2.745,74- (ID's 158096271 e 15806279). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1027236-71.2018.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 
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Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 
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com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004856-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BUCAIR DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004856-25.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 14:40:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURICIO BUCAIR DE MENESES CPF Nº 

702.540.011-49 - CONTRIBUINTE 151982 CDA's Nºs 889109/2013; 

1062086/2014 e 1226745/2015. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.33.033.0369.001. VALOR DA CAUSA: R$ 10.084,62- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 11/04/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de MAURICIO BUCAIR DE MENESES - CPF Nº 

702.540.011-49, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA's Nº's 889109/2013; 1062086/2014 e 1226745/2015, referente a 

IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 02.2.33.033.0369.001, 

sendo atribuído à causa o valor de R$10.084,62-(ID's 697517 e 697518). 

Em 07/09/2017 foi proferido despacho determinando a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional 

(ID 9784415). Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à 

devolução do AR da Carta de Citação. Em 15/08/2019 o Município 

Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, ante o 

pagamento administrativo do crédito executado, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 322634, onde se lê que as CDA's executadas foram quitadas em 

15/08/2019, acrescidas da CDA Nº 1413621 estranha aos autos, pelo 

valor de R$11.544,66- (ID's 22619733 e 22619734). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1004856-25.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos sobre 

o envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 
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cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004869-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BUCAIR DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004869-24.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 14:41:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURICIO BUCAIR DE MENESES CPF Nº 

702.540.011-49 - CONTRIBUINTE 111867 CDA's Nºs 862132; 1062071 e 

1226731. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.33.032.0473.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.232,06- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 11/04/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MAURICIO BUCAIR DE MENESES - CPF Nº 702.540.011-49, tendo como 

objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 862132; 

1062071 e 1226731, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 02.2.33.032.0473.001, sendo atribuído à causa o valor de 
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R$10.232,06-(ID's 698883 e 698884). Em 07/09/2017 foi proferido 

despacho determinando a citação por carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9785826). 

Inexiste nestes autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR 

da Carta de Citação. Em 15/08/2019 o Município Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do 

crédito executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, 

anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 325443, onde se lê que as CDA's 

executadas foram quitadas em 06/11/2017, pelo valor de R$9.715,68- (ID's 

22619718 e 22619719). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, 

face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO 

DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do 

processo formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 

não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 

é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1004869-24.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante 

o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso 

Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo 

o qual o Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar 

no pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência 

do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e 

Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de 

condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) 

desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial. INTIME também a Parte Executada, pessoalmente e 

por Carta AR, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar 

as custas e taxa judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos sobre o envio e devolução do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Parte Executada, havendo constatação da inadimplência, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado nos Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; 

e 88/2014 (Protesto), encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o 

cumprimento das determinações acima, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA 

destes autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a 

esta sentença de extinção proferida a pedido do Município Exequente. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente 

constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não 

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma 

da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 
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entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005203-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BUCAIR DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005203-58.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:12:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURICIO BUCAIR DE MENESES CPF Nº 

702.540.011-49 - CONTRIBUINTE 111867 CDA's Nºs 902674; 1060253 e 

1224641. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.33.025.0301.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.661,04- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 14/04/2016 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MAURICIO BUCAIR DE MENESES - CPF Nº 702.540.011-49, tendo como 

objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 902674; 

1060253 e 1224641, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 02.2.33.025.0301.001, sendo atribuído à causa o valor de 

R$7.661,04-(ID's 699110 e 699111). Em 07/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9785861). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 15/08/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

EXTRATO DO CONTRIBUINTE Nº 366935, onde se lê que as CDA's 

executadas foram quitadas em 12/04/2019 e a CDA Nº 1363378, pelo 

valor de R$16.592,07-(ID's 22619140 e 22619691). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 
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0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1005203-58.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033643-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1033643-93.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/10/2018 09:45:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. - 

ME CNPJ Nº 06.945.396/0001-26 - CONTRIBUINTE 734777865 CDA's Nºs 

2015 / 1133894 e 2016 / 1366739. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.010.0075.003 VALOR DA CAUSA: R$ 2.876,72- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 28/08/2018 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS 

LTDA. - ME - CNPJ Nº 06.945.396/0001-26 , tendo como objeto os 

pagamentos dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 2015 / 1133894 e 2016 

/ 1366739, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.5.32.010.0075.003, sendo atribuído à causa o valor de R$2.876,72-(ID's 

15063230 e 15063234). Em 07/11/2018 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 16365368). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 08/11/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 380984, onde se lê que as CDA's executadas, 

acrescidas das CDA's 726038 e 866247, foram quitadas em 24/07/2019 

pelo valor de R$3.944,72- (ID's 24737651 e 24737652). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1033643-93.2018.811.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 
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recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 
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e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033873-46.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FELIZARDO GARNICA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033873-46.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039519-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039519-22.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015993-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM (EXECUTADO)

ATILIA DOURADO DE AMORIM (EXECUTADO)

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM (EXECUTADO)

MEDICAL PAIAGUAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015993-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015305-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

PIERRE MARRET (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015305-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031182-20.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CERQUEIRA (EXECUTADO)

MUNDO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

RICARDO MARCIO CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031182-20.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008658-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

ELETRONICA PROTON LTDA - ME (EXECUTADO)

SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008658-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009111-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALDEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

GLOBAL CELULARES E INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009111-53.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007596-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007596-41.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014787-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPINO BONILHA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014787-06.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012237-58.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAREN NEVES DA SILVA OAB - MT11909-O (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012237-58.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030849-10.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONENCO CONST E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030849-10.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038751-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038751-96.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017523-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MESQUITA (EXECUTADO)

WALDERSON ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ROBERT ALGARANAZ MENDEZ (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ DE MESQUITA (EXECUTADO)

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017523-94.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0030212-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030212-49.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018015-28.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018015-28.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013384-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALINO RODRIGUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013384-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034598-54.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VV CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA (EXECUTADO)

ESPOLIO DE VICENTE GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034598-54.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041265-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PORTO SERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041265-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004012-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS (EXECUTADO)

CELIA MARIA ARRUDA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004012-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009703-73.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009703-73.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014285-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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estado de mato grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BRANDAO MIRANDA (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DE FATIMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LIGIA BRANDAO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DO SOCORRO BRANDAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014285-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048086-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDER ALVES PORTELA (EXECUTADO)

H.A. PORTELA IND. COM. ATACADISTA DE CEREAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048086-08.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025115-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SCALET (EXECUTADO)

MAURO LUCIO MIRANDA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

VERA MARIA LOPES BRUSQUE (EXECUTADO)

TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025115-97.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014892-27.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. BALIEIRO - ME (EXECUTADO)

ELIZIA GUIMARAES BALIEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014892-27.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001726-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRCO ROBERTO FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001726-88.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033906-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS MOTTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033906-36.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040303-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS BARRO DURO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040303-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0051321-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STENIO MOREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051321-80.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017812-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPER & BATISTA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO COELHO PADILHA LIMPER (EXECUTADO)

KASSIRA DEMENEGHI BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017812-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008774-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR JOSE MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008774-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009864-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009864-68.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042636-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA CANDIDO ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042636-84.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003861-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO G. DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003861-73.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006980-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIA MARIA DOS SANTOS NANTES (EXECUTADO)

CHILLER AR CONDICIONADO LTDA (EXECUTADO)

FRANCISCO IGNACIO NANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006980-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0036800-09.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO MARTINS DE FARIA (EXECUTADO)

OSMAR CARDOSO BUENO (EXECUTADO)

DISPOWER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036800-09.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001424-59.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL ETIQUETAS S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001424-59.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041392-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041392-62.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017942-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL GERMANO DE ALMEIDA GODOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017942-17.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014668-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANY ALVES PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014668-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047881-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO WIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047881-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040972-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BIANCARDINI NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040972-57.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044536-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044536-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040323-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ CARRIJO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040323-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040504-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES GRAFICA JR LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040504-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058195-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058195-81.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059300-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FRANCISCO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059300-30.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041899-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA SOBRINHO OAB - 

MT12278-E (ADVOGADO(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041899-23.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025654-68.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO CHELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA OAB - MT3968-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025654-68.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007929-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL CARLOS ALBERTI (EXECUTADO)

ADRIANA LOPES (EXECUTADO)

JANETE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANA LOPES PECAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007929-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009880-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009880-85.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012044-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DA COSTA BARROS DIAS (EXECUTADO)

VIDA & PRAZER CONVINIENCIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALVARO SIDNEY DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012044-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014128-36.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NOVA CONQUISTA RIO PRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014128-36.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040575-32.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CABRAL LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040575-32.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021288-59.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021288-59.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007827-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELINFO PROJETOS DE TELECOMUNICAOES E INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007827-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040537-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON ESTOFADOS & MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040537-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0039831-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039831-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007985-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

CUME FERRAMENTAS DE CORTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

JAKSON ONOFRE FERREIRA (EXECUTADO)

JUSCELINO ONOFRE FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007985-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035926-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA PEDROSO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

MAXIMA PEDROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035926-19.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038104-38.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAYNA VIEIRA DE ALENCAR BARCELOS (EXECUTADO)

VILMA VIEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

AUTO PECAS CLARIM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038104-38.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038370-25.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (EXECUTADO)

WELLINGTON MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

W M SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038370-25.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038440-42.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILTON CESAR DA COSTA (EXECUTADO)

TRILHA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERALDO GOMES ROSA (EXECUTADO)

TELMA MARIA CONCEICAO ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038440-42.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038460-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. MOREIRA (EXECUTADO)

ANTONIO CLAYTON MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038460-33.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041153-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

TOP MODEL CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALTER BARBOSA DE BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041153-87.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043252-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

VICENTE ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

DISNORTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043252-30.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021169-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA DE ALENCAR CARDOZO RIBEIRO (EXECUTADO)

CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALENCAR CARDOSO & RIBEIRO FILHO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021169-15.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045667-83.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

HAYDE CRISTINA SILVA (EXECUTADO)

LIONTECH COMERCIO E REPARACOES DE FREIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045667-83.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008301-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARQUES VIEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008301-54.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010920-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE SOUZA ANDRADE (EXECUTADO)

RSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

IVAN MESSIAS CORREA ANDRADE (EXECUTADO)

GIUSEPP PAIVA DE SOUZA (EXECUTADO)

FRANCISCO SANTINO DA SILVA (EXECUTADO)

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010920-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014858-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTINO DE LIMA MEDEIROS (EXECUTADO)

J.W. DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WALLAS CABRAL ARANTES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014858-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014172-55.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3 A ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014172-55.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014183-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014183-84.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054590-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054590-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020276-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO COSTA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020276-63.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011949-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GUIDO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011949-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032055-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SUDARIA DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032055-10.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011627-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011627-12.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002097-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARAL SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002097-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000701-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI AFFI CANDIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000701-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005033-84.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO (EXECUTADO)

PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

JAVIER RODRIGUEZ GARCIA (EXECUTADO)

GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS (EXECUTADO)

LUIS FILIPE SARAIVA CASTEL BRANCO DE AVELAR (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE LA ROSA GUARDIOLA (EXECUTADO)

ARCADIO LUIS MARTINEZ GARCIA (EXECUTADO)

ALEXANDRE JORGE MIZIARA (EXECUTADO)

FRANCISCO JOSE AZEVEDO PADINHA (EXECUTADO)

ERNESTO DANIEL GARDELLIANO (EXECUTADO)

GETULIO NERY CARDOSO (EXECUTADO)

FERNANDO ABELLA GARCIA (EXECUTADO)

ROBERTO IUNES BRITO (EXECUTADO)

LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sacha Calmon Navarro Coelho OAB - MT9007-O (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005033-84.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039980-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HONORIA BERDUN SILVA (EXECUTADO)

NILO NASSER (EXECUTADO)

NASSER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039980-33.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021498-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA ASTROGILDA VIEGAS BORGES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021498-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009177-38.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CUENCA MORESCHE (EXECUTADO)

ALICE CUENCA MORESCHE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009177-38.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009777-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILCE LAURA MARQUES DE CAMPOS (EXECUTADO)
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MARILCE L. M. DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009777-54.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032338-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VANDERLEI MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032338-67.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028328-14.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLARA LEICY LEITE DAS NEVES (EXECUTADO)

DANIL DIAS DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028328-14.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037781-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037781-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015963-74.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAGIO MODAS E COURO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015963-74.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007824-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007824-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033059-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033059-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012847-89.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA ARCE RIOS MARTINS (EXECUTADO)

ADMIR RIOS MARTINS (EXECUTADO)

TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0012847-89.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000954-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000954-52.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015834-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HERMINIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015834-15.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012750-65.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO MESSIAS DE MATOS PRAEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012750-65.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041928-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041928-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011815-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011815-97.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021400-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO BATISTA PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021400-42.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053750-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053750-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016391-41.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAVA SEGURANCA ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016391-41.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012182-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ARAUJO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

WANDERLEY ARAUJO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012182-87.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009498-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. G. COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009498-92.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013966-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. DA SILVA MILHOMENS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DA SILVA MILHOMENS (EXECUTADO)

B. DA SILVA MILHOMENS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013966-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033584-40.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ARRIEL DAMASCENO (EXECUTADO)

M L ARRIEL - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033584-40.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003311-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES MARQUES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003311-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032953-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOCAIR DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032953-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058408-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058408-24.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011900-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011900-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006429-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEIDE CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006429-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033734-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033734-79.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004952-04.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO ALVES CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004952-04.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015556-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015556-48.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006499-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE BARBOSA REZENDE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006499-06.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0000609-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000609-62.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018875-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES RODER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018875-24.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004143-87.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE G. PEREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004143-87.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058013-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058013-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022611-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIER PROVENZANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022611-02.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002635-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REI DA HUNGRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002635-33.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004508-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIANA OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004508-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006293-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO HIROMOTO TANINAKA (EXECUTADO)

HIROMOTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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ADEMAR TSUTOMU GUIOTOKU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006293-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002907-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DANELICHEN DE SOUZA PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002907-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014185-54.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MONTEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014185-54.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016056-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO REZENDE LEAL (EXECUTADO)

CONSTRUTORA LEAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016056-22.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034273-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034273-11.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042607-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042607-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040533-80.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOWNTOWN REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040533-80.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015242-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015242-73.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031422-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ESTRELA AZUL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031422-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006179-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO A. DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006179-87.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057028-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAIR BENEDITA PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057028-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052651-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO MARINHO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052651-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011226-52.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

ESTANISLAU ADAM (EXECUTADO)

JURGEN JAKOBS PULS (EXECUTADO)

GILMAR DONIZETE DA SILVA (EXECUTADO)

ELISEU HERNANDES (EXECUTADO)

EIMANUEL RIBEIRO (EXECUTADO)

MERLIN GABRIELA HUBNER (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO (EXECUTADO)

JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

SUN KAP LEE (EXECUTADO)

LUIZ RENATO PACKER POZZOBON (EXECUTADO)

JOAO IBRAHIM JABUR (EXECUTADO)

JABUR ABDALLA (EXECUTADO)

IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 

(EXECUTADO)

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

HERCULES ALBERTO THANES (EXECUTADO)

EDIMILSON MATEUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011226-52.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015788-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO SANT ANA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015788-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013409-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE FERREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013409-15.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044785-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE AGUILAR SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044785-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056090-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMAR BERNARDINELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056090-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013216-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013216-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020172-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020172-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017767-09.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO GRACILIANO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017767-09.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040721-39.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS CENTRO OESTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040721-39.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019323-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOPBRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019323-65.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048944-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOCAIUVAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048944-73.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023614-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARK OIL DO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

LUIS PAVARIN FILHO (EXECUTADO)

MARIA ANGELA CORREA LEITE (EXECUTADO)

MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU (EXECUTADO)

DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023614-16.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015183-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBER BORGES DE MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015183-80.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003398-10.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003398-10.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039554-21.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIAZIR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

N. JOSE DA SILVA CONFECCOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039554-21.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014698-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMITT REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014698-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049770-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEDIR SAMPAIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049770-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018031-45.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIANO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018031-45.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038348-35.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SIMOES ZANOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038348-35.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057033-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057033-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006013-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006013-84.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057440-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057440-91.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041190-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAGIORATTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041190-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005468-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.J.DE LIMA - ME (EXECUTADO)

SIDINEI JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005468-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043531-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043531-79.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015228-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAT REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015228-89.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007919-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007919-85.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018437-66.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIO MOURA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018437-66.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001514-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001514-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014343-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014343-07.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043923-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043923-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021470-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA CORREA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021470-59.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019494-03.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANI FREDERICO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019494-03.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032078-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032078-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010372-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010372-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042726-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUFROSINA DA SILVA MODESTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042726-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021692-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021692-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018035-63.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018035-63.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019755-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019755-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056072-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056072-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040834-27.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGE - TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040834-27.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007939-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007939-52.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002722-28.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MASAO SHIMOE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002722-28.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024894-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J R VALERIANO NUNES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024894-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008566-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008566-07.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016769-07.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIR SOUZA BREGA MATEUS (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0016769-07.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002428-34.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NANISA SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002428-34.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038333-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINEMATOGRAFICA TREIS AMERICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038333-32.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045365-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS AMAZONIA SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045365-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033066-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033066-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006403-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.J. SOARES-COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006403-88.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046398-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

OSVALDO RIBEIRO (EXECUTADO)

OSVALDO RIBEIRO & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046398-79.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015381-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZI SILVA PONTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015381-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009911-57.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RISOLINA GILDO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009911-57.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003115-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN EUSTACHIO BRUNO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003115-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019801-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019801-68.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003153-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SOUZA IDALGO (EXECUTADO)

MARCO PAPELARIA LTDA (EXECUTADO)

DAGMAR SOUZA MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003153-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031701-34.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH BIANCARDINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031701-34.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010963-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (EXECUTADO)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010963-39.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009048-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CARVALHO LEITE PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009048-52.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0007818-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A ROSANELI - ME (EXECUTADO)

VALTOIR ANTONIO ROSANELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007818-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020175-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON RODRIGUES (EXECUTADO)

DIFILTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

MARTA MARIA SOUZA DE LIMA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020175-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036068-91.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (EXECUTADO)

LEANDRO DIAS DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036068-91.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006186-60.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RAMOS HUMELL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006186-60.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017607-81.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA JORGINA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017607-81.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001129-61.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BIALUKA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001129-61.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016394-59.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA MACEDO NASCIMENTO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS D'MARES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016394-59.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042157-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042157-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005826-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ROGERIO ENDRES (EXECUTADO)

J R ENDRES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005826-52.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009978-46.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

OLIVEIRA DE SOUZA & GALVAO NETO LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO LOPES GALVAO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009978-46.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041151-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041151-49.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005372-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005372-33.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040369-18.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOCAIUVAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040369-18.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020421-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA (EXECUTADO)

F. PEREIRA - SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020421-80.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042602-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO VIEIRA FURTADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042602-12.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012205-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMLP PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012205-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004714-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENRIQUE VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004714-58.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020232-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRUMAND & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020232-73.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008799-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENITHY DUETI SANTOS (EXECUTADO)

ENITHY DUETI DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008799-04.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010832-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DE MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010832-16.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016008-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

estado de mato grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORUJO & CIA LTDA (EXECUTADO)

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016008-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006384-44.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORINGA CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006384-44.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052288-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES DE MENDONCA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052288-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055064-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055064-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040231-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040231-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004570-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIANO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004570-11.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004563-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004563-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014303-06.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

LUPERCIO BRUCEZE (EXECUTADO)

JOAO ROBERTO BRUCEZE (EXECUTADO)

DEOCLIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

AVELINO ANTONIO REYES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014303-06.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041995-38.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041995-38.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014860-27.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014860-27.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010342-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS OAB - MT9052-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010342-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040947-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WENCESLAU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040947-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018007-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDME JOSE MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018007-95.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000036-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO MENDES LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000036-24.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013011-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSCA DE FREITAS RODRIGUES (EXECUTADO)

VERUSCA FREITAS RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013011-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0045140-68.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045140-68.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032604-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VAZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032604-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041119-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041119-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041623-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041623-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000522-14.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES CENTAURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000522-14.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041682-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041682-77.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040367-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040367-14.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004897-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004897-53.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012977-45.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA ANTONIO DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012977-45.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036608-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036608-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000879-28.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA INACIO CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000879-28.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051445-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENEE ELIZABETH DE FIGUEIREDO FREIRE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051445-97.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047119-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047119-94.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017535-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FONTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017535-50.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010703-11.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALARICE MARIA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010703-11.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058365-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058365-87.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054957-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054957-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044796-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044796-14.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047103-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO G DORILEO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047103-43.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024763-57.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOSATO E TOSATO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024763-57.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045316-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA TURISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045316-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015130-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015130-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047937-46.2013.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1731 de 3769



Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DENIS PAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047937-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053314-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE A. MOURAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053314-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001750-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS A M DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001750-82.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040676-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO BUENO PACHECO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040676-93.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046101-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICA DE CASAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046101-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022909-13.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

CORUJO & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022909-13.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005118-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MOTT BOLIGON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005118-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013079-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BOMBARDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013079-52.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015563-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLICAR PROPAGANDA E SERVICOS DE IMPRENSA LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015563-45.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040171-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMA BRASIL - MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040171-78.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008858-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO KUDSE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008858-89.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002562-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002562-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003013-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURELIO ALVES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003013-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011014-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011014-21.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000795-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000795-12.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040857-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040857-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008064-20.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008064-20.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042860-27.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042860-27.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028176-44.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028176-44.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056250-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056250-93.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032785-70.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COELHO EREGIPE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032785-70.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014175-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014175-68.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031909-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0031909-03.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037380-05.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037380-05.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047920-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARIZETE PEREIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047920-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003128-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003128-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038505-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZUCHER - COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038505-37.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034334-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034334-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024007-72.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA OAB - MT9007-O (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

VIVO S.A. OAB - 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0024007-72.2008.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042950-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042950-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040202-98.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040202-98.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001770-10.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE HONG KONG LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001770-10.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020670-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020670-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054637-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA SCANDIAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054637-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052183-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052183-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004750-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO PRINIO DE FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004750-51.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047424-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047424-44.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006379-75.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI FRANCISCO DA GUIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006379-75.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039256-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039256-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024683-59.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SILVA DALTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024683-59.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056240-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROMANINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056240-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001338-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AD MANUTENCAO FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001338-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032714-68.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI BLOSFELD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032714-68.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043704-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043704-69.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035097-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA BORGES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0035097-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003870-35.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003870-35.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049694-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. SOUZA - PRODUTOS SINTETICOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049694-75.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052010-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANUEL LEITE DE MATOS DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052010-27.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041021-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041021-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034873-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034873-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042148-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DE LIMA ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042148-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003167-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINUS WIGGERS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003167-70.2010.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058187-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058187-07.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036994-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036994-33.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012161-97.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY ANTIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012161-97.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058032-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FERNANDES DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058032-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018669-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA CORREA MAYOLINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018669-73.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003952-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINGHENTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

FRANCISCO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

GILLIARD AUGUSTO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003952-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059215-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059215-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043016-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043016-10.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011785-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011785-28.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059288-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO FERREIRA BELTRAO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059288-16.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042618-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042618-63.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057450-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057450-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012336-67.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIAS DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012336-67.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027284-23.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ABDO SAID (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027284-23.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019991-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENT DE FIGUEIREDO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019991-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014008-90.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRECO MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014008-90.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019368-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BARBOSA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019368-64.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054727-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA SILVA PACHECO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054727-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050175-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050175-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059886-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059886-67.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036330-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA ALVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036330-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016619-26.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016619-26.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021560-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE GUIMARAES DA SILVA CHAGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021560-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001017-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001017-53.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015193-76.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMOO KAZAMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015193-76.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015745-31.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETORNO TELEMARKETING E PESQUISA DE OPINAO PUBLICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015745-31.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015143-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015143-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052194-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052194-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008002-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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REINALDO FRANCISCO MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008002-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024254-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFILL COMERCIO E SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE 

IMPRESSORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024254-43.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052697-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIBIA LEONILDA MARIANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052697-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040534-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040534-31.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003048-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003048-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042101-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RACHID SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042101-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020691-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO INOCENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020691-07.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043799-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043799-02.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017559-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMP. IMOB. CIDADE DE CUIABA LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017559-25.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001048-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

trese Construtora e incorporadora (EXECUTADO)

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001048-73.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020182-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAYETTE OLIVEIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020182-76.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005494-42.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR GOMES ORMOND (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005494-42.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022570-35.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KEINYA MATSUOKA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022570-35.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009873-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009873-93.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042154-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042154-39.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015406-82.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO XAVIER CUNHA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015406-82.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028854-59.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BERTO VIVAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028854-59.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055702-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. ANTONIO DA SILVA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055702-68.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053742-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN WAYNE DA SILVA MOTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053742-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004777-49.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROMAO DOS SANTOS MORENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004777-49.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037794-03.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRATOFORMA PRODUTOS NATURAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037794-03.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014825-67.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASA INDUSTRIA E COM DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

MASA INDUSTRIA E COM DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014825-67.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017050-94.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA HELENA DE AMORIM DE JESUS ALCOFORADO OAB - 

MT2695-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017050-94.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001108-46.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001108-46.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024536-33.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA GRANDE ENGENHARIA E CONST. LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024536-33.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011287-88.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS OAB - MT2180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BIANCARDINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011287-88.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011932-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA MARIA SANTOS DORILEO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011932-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024635-03.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GALDINO DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024635-03.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035396-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA AMERICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035396-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022081-17.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022081-17.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1746 de 3769



1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015705-59.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCELINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015705-59.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032719-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032719-75.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002890-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUSTIANO EPIFANIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002890-30.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020655-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA CURVO EPAMINONDAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020655-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046492-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LORIVALDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046492-56.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003162-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C KAWAKAMI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003162-09.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010382-73.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO S GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010382-73.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023104-76.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES PRUDENCIO DA SILVA OLIVEI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023104-76.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000928-54.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000928-54.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027905-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027905-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058478-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TADEU CARLOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058478-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046424-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046424-09.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022000-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022000-63.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009926-26.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009926-26.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001736-35.2009.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.X.MACHADO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001736-35.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004515-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLER CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004515-55.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005456-49.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIU RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005456-49.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014536-61.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI (EXECUTADO)

FERNANDO ESFALCINI (EXECUTADO)

EDSON MINCACHE (EXECUTADO)

CENTRO OESTE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA 

FOTOCOPIADORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014536-61.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004852-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA JOERI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004852-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003818-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIANI NOUEY MACHADO GODOY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003818-39.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009841-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009841-25.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040105-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROBERVANIA ARRAIS (EXECUTADO)

ANTONIO DE MATOS ARRAIS (EXECUTADO)

OSMAR VENANCIO DA SILVA (EXECUTADO)

LIU MODAS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040105-93.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016991-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEAD-CONTABILIDADE E ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016991-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049876-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAVARETTO & BUENO LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049876-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010231-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARINEIDE DE MATOS (EXECUTADO)

M A MATOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010231-34.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004466-58.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI MAGALHAES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004466-58.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009289-22.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. ALMEIDA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0009289-22.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019772-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR ARAUJO SATELIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019772-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044705-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CEZAR GALVAO MARQUES VALLIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044705-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001898-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALESKI ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001898-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021612-49.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021612-49.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002971-76.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA PARECIS DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002971-76.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011582-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011582-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014170-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. BERGO MOTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014170-85.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1751 de 3769



Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000971-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO DE O SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000971-06.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000882-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000882-41.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045422-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

ABILIO CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045422-72.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053745-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053745-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017336-72.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017336-72.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005126-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005126-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055503-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA DE CASTRO SERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055503-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004735-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004735-58.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002164-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002164-75.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017404-22.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MNDES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017404-22.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004852-44.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO MODESTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004852-44.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014913-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI (EXECUTADO)

CENTRO OESTE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA 

FOTOCOPIADORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON MINCACHE (EXECUTADO)

FERNANDO ESFALCINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014913-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005086-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE PEPPE VAZ CURVO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005086-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023272-15.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VIEGAS LONDON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023272-15.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014487-93.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SUELI DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0014487-93.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007386-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PINHEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007386-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043817-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL PROJETOS CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043817-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020118-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY GUIMARAES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020118-66.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014750-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHIA ATAYA BUMLAI MARQUES (EXECUTADO)

EDSON ROGERIO MARQUES (EXECUTADO)

FOGUETEX COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014750-52.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049611-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLONIO B. DE MELLO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049611-59.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038414-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEMONT ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038414-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043831-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KARDEC DE SOUZA TUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043831-41.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057637-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057637-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013762-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO (EXECUTADO)

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013762-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042071-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042071-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008876-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FONTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008876-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004665-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA SANTOS JOANNITTI CHERUBIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004665-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016252-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FREIRE BELTRAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016252-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009503-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO CALHAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009503-51.2014.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040620-36.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRCULO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040620-36.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001052-13.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONE DIAS DE SOUZA RABELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001052-13.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011313-52.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOM VITOR CHOPARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011313-52.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010975-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR VASQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010975-58.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013485-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NESTON COENGA RONDON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013485-25.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005083-03.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005083-03.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036754-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036754-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053686-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. FINAZZI LUZ FARAH - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053686-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058118-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FRANCISCO DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058118-09.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011874-03.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCIO SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011874-03.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048463-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048463-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008603-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERRER DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008603-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024776-22.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETSU KAMIYA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024776-22.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059430-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTHE DE CASTRO SODRE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059430-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010739-63.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS OAB - MT2180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010739-63.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012061-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA IONE NERES DE SOUZA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012061-59.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000588-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000588-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029368-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDES FERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029368-12.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008642-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL FARRATH JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008642-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015168-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN REGINA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015168-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048538-52.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DO BRASIL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048538-52.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029977-92.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029977-92.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007029-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELSIOR HOTEIS E TURISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007029-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055535-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALBERTO CARLAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055535-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014016-67.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRAJAL TRATAMENTOS DE METAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014016-67.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034284-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO BORGES PINHEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034284-40.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003889-80.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE PELEGRINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003889-80.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041963-33.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE MALZONE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041963-33.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000392-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR FREITAS DE MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000392-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013039-85.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDIS AUGUSTO MOREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013039-85.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059497-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MAUDONET DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059497-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013020-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013020-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036442-73.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BRASNORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036442-73.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015203-86.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R B COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015203-86.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030341-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030341-54.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014241-34.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SIQUEIRA MATA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014241-34.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035374-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO MENDES FORTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035374-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032957-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRY NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032957-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002508-37.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002508-37.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010812-93.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO AMARO DE ASSUNCAO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010812-93.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042337-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOROTI SORIANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042337-10.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034606-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS OAB - MT3845-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIANO BENITES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034606-12.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049689-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIAN CHAVES FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049689-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047626-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMP IMOB NONATO FARIA CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047626-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034629-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034629-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013051-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MADALENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013051-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037017-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUERRA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037017-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043791-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO GEBRIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043791-59.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003467-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C S LIMA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003467-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017350-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017350-12.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051841-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051841-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007947-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE PAULA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007947-14.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017004-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MSOL - INDUSTRIA DE VAPOR E BIOMASSAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017004-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041631-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOI GORDO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041631-66.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012040-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012040-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020049-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MENDES CRAVEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020049-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001690-46.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO - SHOP - MULTIMARCAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001690-46.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001425-44.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001425-44.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013067-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013067-04.2015.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041824-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041824-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020270-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDE L. V. ROMEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020270-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010676-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010676-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039252-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA DONATONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039252-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028470-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANENG SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028470-62.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027513-56.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

SADI GENTIL OAB - MT5404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027513-56.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056141-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE MORAES SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056141-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1764 de 3769



1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009457-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZANON LAMEZON OAB - MT12881-O (ADVOGADO(A))

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009457-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003082-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO RODRIGUES OAB - MT9614-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003082-84.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016048-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES FERREIRA GUARNIERI (EXECUTADO)

M DAS DORES F GUARNIERI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016048-06.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047932-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047932-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036527-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA SARZI SARTORI ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036527-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040760-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA GUIMARAES GOELZER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040760-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009819-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINELLY AIRES DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

OLIVEIRA & CERQUEIRA LTDA (EXECUTADO)

GALENO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARMANDO MOREIRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009819-06.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046672-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046672-09.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044311-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MHOCA CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044311-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000819-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCY DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000819-40.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042107-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. PEREIRA CONTABILIDADE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042107-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049586-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049586-46.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006249-85.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006249-85.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020348-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA MOURA CAIMAR - ME (EXECUTADO)

SONIA MARIA MOURA CAIMAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020348-11.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019555-77.2012.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J E DE ALMEIDA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019555-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014180-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M G CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014180-32.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020285-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE PERES DO PINHO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020285-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002734-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002734-95.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015519-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VILACA VARDASCA (EXECUTADO)

DANIEL VILACA VARDASCA (EXECUTADO)

VARDASCA COMERCIO DE FERRAGENS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015519-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035573-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO LIMA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035573-42.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016980-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016980-91.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010624-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA GOMES FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010624-51.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020632-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020632-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008657-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008657-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000252-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON D. O. ROBALDO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000252-82.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003578-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA LAGRECA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003578-74.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059534-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059534-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000923-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000923-95.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041227-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDOBA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041227-15.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015560-85.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015560-85.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018291-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENISIO S DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018291-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003166-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003166-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056196-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIA MARIA DO CARMO ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056196-30.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020027-25.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON PINTO (EXECUTADO)

OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA 

(EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO PINTO (EXECUTADO)

ALESSANDRO HUMBERTO PINTO (EXECUTADO)

EDSON RICARDO PINTO (EXECUTADO)

EDNA MEIRE PINTO (EXECUTADO)

PAULO CESAR PINTO (EXECUTADO)

GERSON WELLINGTON PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020027-25.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008883-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PYRAMID CONFECCOES S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008883-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047910-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFA CAROL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047910-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002598-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002598-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044617-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO S. ANGELIN - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044617-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021405-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS FUJII (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021405-64.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038076-41.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SOARES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

FERNANDO MENDONCA FRANCA (EXECUTADO)

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

ROGERIO MENDONCA FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038076-41.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001590-91.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G 2 DECORACOES E INTERIORES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001590-91.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056296-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ELOI SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056296-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000547-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECY FIGUEIREDO BRANDÃO E OUTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000547-95.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0022129-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GURIZAO VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022129-05.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051411-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLORINDA VIEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051411-25.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038082-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038082-09.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000608-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B S GOLLMANN - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000608-72.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040557-74.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040557-74.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016681-66.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016681-66.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052327-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052327-59.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015021-08.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSO OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015021-08.2003.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054854-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA AGUILERA FRAGA DORILEO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054854-47.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015765-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA PACHECO PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015765-22.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051455-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WENCESLAU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051455-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042948-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE MORAES MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042948-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051982-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL RODRIGUES DE RESENDE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051982-93.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002593-57.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA LEANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002593-57.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015714-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MAURILIO PEREIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015714-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013247-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAYNE DE PAULA CAFE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013247-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013835-76.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECELE TENORIO DA SILVA MEIER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013835-76.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000715-63.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000715-63.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040640-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040640-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018241-43.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS C. DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018241-43.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002841-86.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CUNHA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002841-86.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007049-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON ALVES CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007049-98.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012861-10.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0012861-10.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013057-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013057-57.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001561-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS GOMES NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001561-41.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013256-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA AUXILIADORA COSTA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013256-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017060-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017060-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011916-86.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CASAVECHIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011916-86.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040726-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGERAME & DORNELAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040726-95.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059583-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PASSOS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059583-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013768-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO PAIM DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013768-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000866-87.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000866-87.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008469-56.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAR HAROLDO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008469-56.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013959-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GHIORZI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013959-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011942-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011942-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040729-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INJEPLAS IND.COM.MAT.MED.HOSPITALAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040729-16.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001705-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001705-54.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003570-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLF HANS WERNER DEGENHARD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003570-97.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018632-95.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA (EXECUTADO)

SEITI VALTER MARUITI (EXECUTADO)

MOTOI YOSHIMURA (EXECUTADO)

TETSUZI MARUITI (EXECUTADO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

MORISO MARUITI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018632-95.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037142-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037142-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003956-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003956-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036872-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ROBERT ALGARANAZ MENDEZ (EXECUTADO)

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO DE MESQUITA (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ DE MESQUITA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036872-88.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028273-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028273-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016638-32.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016638-32.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008207-62.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

AIRTON CARNEIRO MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008207-62.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038352-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038352-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038184-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERISVALDO FLOR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038184-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016102-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RODRIGUES LOBO (EXECUTADO)

VALDEMIR RODRIGUES LOBO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016102-74.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045450-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045450-40.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018992-64.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018992-64.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043795-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043795-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015974-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B.S.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA EMILDA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

IZABEL QUINTALINO (EXECUTADO)

NEWMANN BEZERRA COSTA (EXECUTADO)

WILIAM QUINTALINO DE ABREU (EXECUTADO)

ANDERSON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015974-49.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040411-67.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL AFIRMATIVO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040411-67.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029554-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PITHAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029554-83.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018526-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M C FULANETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SIMAO BORGES (EXECUTADO)

SANDRA GOMES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

ELZIMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA MARCIA MACHADO DE AMORIM (EXECUTADO)

SOBERANA TRANSPORTES DE TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVO SIMAO BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA REZENDE (EXECUTADO)

ELENIR DIAS DE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018526-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022492-75.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENIDE CRISTINA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022492-75.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051785-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051785-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008513-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L P ANDRADE - ME (EXECUTADO)

LUIZ PEREIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008513-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003174-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT18315-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286-O (ADVOGADO(A))

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003174-96.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043042-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE ASSISTENCIAL APOSTOLO DA FE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043042-08.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038355-56.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZELIA RAMOS LECHEMEER DE PROENCA (EXECUTADO)

TRES AMERICAS REPRESENTACAO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, 

COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RAQUELL PROENCA ARANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038355-56.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010432-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DABILA SANLAY ZANOTTI (EXECUTADO)

D.S. ZANOTTI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010432-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039863-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO EXITOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039863-42.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015741-33.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELENA DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA H. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015741-33.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022915-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

HELEN CRISTINA DE AZAMBUJA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022915-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011374-34.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011374-34.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053348-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053348-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057665-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057665-14.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037015-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO EDSON DIAS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037015-09.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009867-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LOURENCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009867-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032605-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R DE NOVAIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032605-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004853-10.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJO GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004853-10.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017956-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017956-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001264-73.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMALIA D. CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001264-73.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049678-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAKEFIELD INSPECTION SERVICES DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049678-24.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007060-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007060-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011167-35.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOISES NADAF (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011167-35.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035399-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO VITTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035399-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010643-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA NERI DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010643-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010358-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GUMIERO (EXECUTADO)

EDITE DAL MOLIN GUMIERO (EXECUTADO)

PENA PNEUS BORRACHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010358-93.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044583-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU FARIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044583-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033542-83.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMIZA GARCIA DE DEUS (EXECUTADO)

TELMIZA GARCIA DE DEUS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033542-83.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043924-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVITON FAGUNDES MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043924-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009832-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FREDERICO GAHYVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009832-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004006-32.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BOTELHO RODRIGUES E SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004006-32.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047115-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA AATS LTDA ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047115-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040306-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEISA BIANCARDINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040306-17.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031223-26.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031223-26.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006381-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRAPLASTIC EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

ASSIS GONCALO DE BARROS (EXECUTADO)

REGIANE PRUDENTE DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006381-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040080-85.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040080-85.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050150-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SERRATEL NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050150-25.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024603-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIONICIO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024603-95.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038311-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JC SERRALHERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038311-37.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007566-21.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI BAPTISTELLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007566-21.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004695-18.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004695-18.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013628-48.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SARAIVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013628-48.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055468-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055468-86.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009872-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009872-11.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036526-11.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036526-11.2010.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014770-53.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014770-53.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015635-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONES AQUINO ESPINDOCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015635-66.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010362-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ERCIO MENDES GARCIA (EXECUTADO)

MARIANA FANTONI GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010362-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004623-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004623-89.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004015-91.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004015-91.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004743-74.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ROSENDO DA SILVA OAB - MT6944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERALDO BOMFIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004743-74.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053347-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES MARIA DE AMORIM HADDAD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053347-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000643-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO ROSA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000643-37.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000438-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES (EXECUTADO)

GERALDO LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

GILMAR LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

JOSE GERALDO GUEDES (EXECUTADO)

MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS ROBERTO GUEDES (EXECUTADO)

VANDERLEI APARECIDO GUEDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000438-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037055-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS KLEIN (EXECUTADO)

JUREMIR VICENTE KLEIN (EXECUTADO)

BRAIMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037055-88.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001230-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDARIA AUXILIADORA DA SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

ILDARIA AUXILIADORA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001230-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012680-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY WILSO ZANETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACY NILSO ZANETTI OAB - MT2968-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012680-38.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009131-49.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OSVALDO PINHEIRO JUNIOR (EXECUTADO)

JOAO OSVALDO PINHEIRO (EXECUTADO)

ALTEZA ARTEFATOS ESPORTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009131-49.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0016915-38.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016915-38.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012597-22.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012597-22.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012912-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO FISCHER (EXECUTADO)

APARECIDA GARCIA FISCHER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012912-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040015-90.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040015-90.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036372-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036372-51.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011603-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011603-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011598-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE SILVA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011598-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012251-81.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012251-81.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016074-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

IZLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LAURA DA COSTA OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016074-04.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051996-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051996-43.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043046-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043046-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045721-49.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA (EXECUTADO)

ELIETH ARNAUT LOPES CARROCIA (EXECUTADO)

DROGARIA EXPRESS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045721-49.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043683-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES LEITE E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

EUCLISES JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

PLINIO GOMES LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043683-93.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030251-80.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

DULCILENE RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030251-80.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021650-61.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021650-61.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004348-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. LOPES FILHO (EXECUTADO)

ANTONIO LOPES FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004348-09.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004013-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004013-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040419-44.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DO BRASIL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040419-44.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038972-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG (EXECUTADO)

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038972-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030297-45.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO ARMINDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030297-45.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012373-45.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILA DE SOUZA (EXECUTADO)

FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

DAUGLAS DE OLIVEIRA PUBLIO (EXECUTADO)

NELSON CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA (EXECUTADO)

PONTO DE VENDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012373-45.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017907-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017907-57.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017550-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017550-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027182-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIMPIA RODRIGUES (EXECUTADO)

MR JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE SWAMI RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027182-06.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008887-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (EXECUTADO)

C A MELLIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

JAIRO ANTONIO MELLIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008887-42.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051086-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOLOS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

IRINEU TEODULO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

HEBE CHRISTINA ALVES DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051086-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013846-76.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013846-76.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026434-18.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICOM LUIS OLIVOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026434-18.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053696-54.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PRADO E COMERCIO E CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053696-54.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010306-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MONTEIRO SEMPIO (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MONTEIRO SEMPIO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010306-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047060-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047060-72.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014277-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AFONSO LTDA (EXECUTADO)

DOLOR AFONSO VILELA (EXECUTADO)

IVANIR RODRIGUES VILELA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014277-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016975-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE 

ESTRUTURA DE USO TEMPORARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016975-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015734-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BENEDITO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015734-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015285-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BOBRZYK (EXECUTADO)

PEROLA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO VAN DER SAND (EXECUTADO)

FLAVIA ALVES DE BAIRROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015285-78.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030336-42.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR DA S. MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030336-42.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011783-78.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO TIERRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011783-78.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039569-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039569-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056799-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RZS AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056799-69.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033910-97.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GUILHEN DE LIMA (EXECUTADO)

PASSO A FRENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 

(EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033910-97.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035356-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035356-33.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022710-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DIAS DE FARIAS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

WANCLEY ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022710-59.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008662-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E I DA SILVA (EXECUTADO)

ENI IZABEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008662-95.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008510-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY JACKSON FERREIRA (EXECUTADO)

DW INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

WESLEY FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008510-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021504-73.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAH FELICIANO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021504-73.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014291-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL AR AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

LYDIA DE SOUSA BARBOSA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS TENUTA FILHO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS TENUTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014291-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048091-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARROS SA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CELIA REGINA MELO (EXECUTADO)

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048091-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021933-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CASSIO PINTO DE SOUSA (EXECUTADO)

JOAQUIM CASSIO PINTO DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021933-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042582-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO BRUSCHI (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0042582-21.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048521-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO PAULISTA COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048521-16.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012550-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI LENI MESCHIATTI BARBOSA BARBETTI (EXECUTADO)

JUPAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

GILBERTO BARBETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012550-96.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040559-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MERCEDES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040559-78.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021144-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE MARMITARIA SANTA CLARA LTDA - ME (EXECUTADO)

NADILA TEIXEIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021144-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003796-54.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PELAYO TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003796-54.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036124-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036124-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038307-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038307-97.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015030-33.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILIO ROSA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015030-33.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049010-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALAMITA M. F. DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049010-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029081-39.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIETE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029081-39.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007866-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELY PEREIRA NOYA (EXECUTADO)

CRISTIAN K.P.M. TAVARES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007866-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041191-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GRINBERG (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041191-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004557-07.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & SANCHES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004557-07.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000715-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIDADE VIEGAS DE PINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000715-24.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0010622-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL DE CUIABA UNEC (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010622-62.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001536-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAV GUSTAV SCHRODER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001536-28.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011124-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI MOREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011124-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012167-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO NETO (EXECUTADO)

GEONICE NASCIMENTO DOS SANTOS SERGIO (EXECUTADO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012167-89.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054723-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEDUCAO MOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054723-09.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030646-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS STIVANELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030646-48.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055048-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MYRIAM CERQUEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055048-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039965-64.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR LINS CANAVARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039965-64.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011611-68.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY MARIA FERRERIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011611-68.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040440-20.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040440-20.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028218-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA TERESINHA GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028218-44.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046829-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDES DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046829-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006175-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NIGRO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006175-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013718-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

MARCELO GONCALO POMMOT MAIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013718-07.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006792-88.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANDER DUARTE BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006792-88.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0012312-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(EXECUTADO)

MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI (EXECUTADO)

6 F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)

MARIO MARCIO BUAINAIN (EXECUTADO)

TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI (EXECUTADO)

FLAVIO EDUARDO BUAINAIN (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO BUAINAIN (EXECUTADO)

PAULO SERGIO BUAINAIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012312-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036421-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRISUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036421-29.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011910-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011910-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017993-67.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESSON ALVES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017993-67.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013243-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

MAIZA ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013243-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051978-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEDIEL SIRQUEIRA MARINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051978-22.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000711-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000711-11.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0039648-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CUSTODIO PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039648-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009409-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009409-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001188-10.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PADRE ANCHIETA S/C LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001188-10.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003696-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO C. SILVA - COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003696-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036919-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036919-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005058-39.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOGNO PEREIRA GUILHERME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005058-39.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021516-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA CRISTINA DA SILVA VENEGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021516-48.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034363-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEBLON COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)
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JOSE CARLOS RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034363-87.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020358-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AVELINO PALMA RIBEIRO (EXECUTADO)

BRUNO ANDRE AYRES RIBEIRO (EXECUTADO)

BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO (EXECUTADO)

DAMIANY JOALHERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020358-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056554-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA VALERIA CALDAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056554-92.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000939-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000939-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039618-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ANDRE LUIZ DOS SANTOS MORAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039618-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020027-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANGELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020027-73.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021699-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MATOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021699-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015243-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREITEIRA E CONSTRUTORA YPE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015243-58.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059551-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONÍSIO DOS SANTOS PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059551-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002629-65.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CHAVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002629-65.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021641-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021641-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014892-32.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON DE OLIVEIRA SERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014892-32.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014557-03.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR GARAY PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014557-03.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039683-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039683-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019420-02.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019420-02.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053654-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053654-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009493-22.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOM MAT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009493-22.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002812-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOUZEID ADNAN FARES & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002812-60.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015433-65.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO INACIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015433-65.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020732-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR DE JESUS JARCEM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020732-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025491-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA HELOISA RODRIGUES FERNANDES MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025491-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040676-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040676-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042168-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042168-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040175-18.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040175-18.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050837-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO EGIDIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050837-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012172-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BORGES SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012172-92.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016871-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE SOUZA FRANCA (EXECUTADO)

LEONARDO DE SOUZA FRANCA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016871-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002164-17.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002164-17.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004550-15.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L'AUTOMOTYVE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004550-15.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013068-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO PERIN (EXECUTADO)

GUILHERME CAMARGO PERIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013068-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000948-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR BASTOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000948-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008326-67.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO SANT'ANA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008326-67.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033719-81.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMIR CARDOSO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033719-81.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007829-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDNEST - MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007829-77.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020306-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GOMES VIEIRA (EXECUTADO)

JULIO G.VIEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020306-59.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009866-82.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO FONSECA PEREIRA (EXECUTADO)

A C DE LIMA & CIA LTDA (EXECUTADO)

ANDRE MARCONDES OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA PEREIRA (EXECUTADO)

ANGELO CUSTODIO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009866-82.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044602-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE SANCEDO PAZETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044602-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000869-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE SOUZA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13693-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000869-42.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027055-39.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MASSAO HOTTA (EXECUTADO)

OTICA JAPAO LTDA - ME (EXECUTADO)

AICO TOMITA HOTTA (EXECUTADO)

VIVIANE LEAL TORRES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027055-39.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012188-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA DE FATIMA DIA CRUZ (EXECUTADO)

RENATO ANTUNES DE SA PORTO (EXECUTADO)

AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012188-94.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028240-15.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI MARY BRAZ DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

LUCI MARY BRAZ DE ALBUQUERQUE - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028240-15.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057513-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057513-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040895-14.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - MT12891 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS OAB - MT15844-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040895-14.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016766-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINDO SANABRIA MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016766-52.2005.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001572-42.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA NUNES DE SIQUEIRA E O (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001572-42.1987.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009825-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA SANTANA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009825-71.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003947-44.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUCIDIO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003947-44.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003125-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACK'S BURGER VARIEDADES ALIMENTICIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003125-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008412-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE FARIAS ORMOND (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008412-38.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000414-19.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000414-19.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016949-57.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONRADO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016949-57.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009185-83.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIO BERTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009185-83.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022710-06.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022710-06.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035719-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035719-83.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059546-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059546-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026108-58.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PACHECO BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026108-58.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002203-14.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES DE NAZARE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002203-14.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006170-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAMIR BARBOSA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006170-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046410-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046410-25.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059352-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINTER CONSTANTINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059352-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025570-43.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAIA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025570-43.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001837-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHISTOPHOLLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001837-72.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005421-89.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO JORGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005421-89.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039821-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039821-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014495-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOURADO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014495-70.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014390-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0014390-78.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002583-08.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3A EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE RIBAMAR RODRIGUES CAMARA (EXECUTADO)

ALAIN ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZA COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002583-08.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003127-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L BELO DOS SANTOS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003127-88.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018178-03.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018178-03.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013857-08.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013857-08.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011525-24.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CUNHA ZUPPANI (EXECUTADO)

RICARDO CUNHA ZUPPANI (EXECUTADO)

REGINA CELI DE CARVALHO ZUPPANI (EXECUTADO)

MICHAEL GOMEZ CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT18333-O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA OAB - MT18224-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011525-24.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040614-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHERINE MOURA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040614-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0007145-21.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007145-21.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003496-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003496-43.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015931-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA COMERLATO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015931-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004549-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.G.O COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004549-30.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036420-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA MEDRADO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036420-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012507-24.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEBRAS ARMAZ GERAIS BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012507-24.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019432-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019432-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034446-84.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034446-84.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009655-17.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009655-17.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007853-52.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES E ALMEIDA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007853-52.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014641-14.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCELO PIERIN DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014641-14.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019367-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY SIGUEHARU MIYAKAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019367-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002873-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERTIT BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002873-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010240-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY PEREIRA METELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010240-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046947-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAYER AUTO POSTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046947-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034303-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO VALENTINO GALANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034303-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041964-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041964-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045663-46.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAGES REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS GELSON GRANJA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045663-46.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048977-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048977-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006869-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006869-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032101-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA IBANEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032101-48.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009064-89.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT4186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIMAR SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009064-89.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011655-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BERNARDES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011655-77.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039930-07.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIKAL ABBOUDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039930-07.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004718-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RIVERA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004718-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021088-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DEMETRIO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA J.J. DE CARGAS RODOVIARIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ANDERSON KRENZLIN BOLL (EXECUTADO)

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021088-66.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039851-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DOS SANTOS & J. C. CORDEIRO DA SILVA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039851-28.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004532-87.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA MARIA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004532-87.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009941-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MIGUEL DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009941-92.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012610-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012610-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012569-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MATOS GUIMARAES (EXECUTADO)

SILVANA PINTO GONCALVES GUIMARAES (EXECUTADO)

PROGETTARE, COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012569-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002096-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002096-09.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004308-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

LUCAS ASSUNCAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004308-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011851-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011851-42.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032705-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032705-33.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002157-65.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CUSTODIO RIBEIRO COELHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002157-65.1985.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008166-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA SHALON LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008166-95.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038153-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO MARCELO CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038153-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012334-97.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN JESUS PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012334-97.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013112-57.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOB JARDIM PAULISTA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013112-57.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030689-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO (EXECUTADO)

VILCEU FRANCISCO MARCHETI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030689-04.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008214-54.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008214-54.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026789-91.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROWARE COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026789-91.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050816-26.2013.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE NASCENTE GOMES E SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050816-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002521-36.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002521-36.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007977-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESTEVAO T DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007977-64.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011843-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LOURDES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011843-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052062-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. MOVEIS PORTAS IND. E COM. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052062-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022130-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTALDO ASSESSORIA ECONOMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022130-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020238-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DE FRANCA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020238-80.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017292-09.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CESAR DE MATTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017292-09.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008803-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO KUDSE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008803-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036994-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN JOSE HADDAD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036994-04.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043789-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO CERQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043789-60.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052294-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052294-69.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041327-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CRISTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041327-67.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033807-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL PENHA TRIGOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033807-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036780-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ODETE PAULINA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036780-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008385-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008385-40.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016972-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016972-17.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001877-54.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASSIB AKIL GATTAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001877-54.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035075-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035075-58.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036763-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOUSSEF A DAHROUG (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036763-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008153-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO (EXECUTADO)

JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008153-91.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040727-80.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO J DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040727-80.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011692-07.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI KUROYANAGI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011692-07.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041923-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041923-51.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012326-52.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIKE - INDUSTRIA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012326-52.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008170-79.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008170-79.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053506-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMEPE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053506-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032597-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032597-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016695-79.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. J. DE SOUSA FILHO CONGELADOS (EXECUTADO)

OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016695-79.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059512-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDIR JORGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059512-51.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043758-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043758-35.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003508-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE ALBERNAZ DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003508-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020859-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIR TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020859-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039126-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL JUMBO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039126-39.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043532-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CORREA DA COSTA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043532-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039695-40.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & KOJIMA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039695-40.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006799-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELOISA ALCANTARA VILARINHO (EXECUTADO)

CONSTRUCTORA GLOBO LTDA - ME (EXECUTADO)

RICARDO GARCIA DE PAULA (EXECUTADO)

FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006799-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002605-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0002605-56.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010993-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

MILLE HUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VILMA JUNQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010993-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040522-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E T TAKIMOTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040522-51.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020131-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020131-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052250-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANY CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052250-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008545-80.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVINA COSTA DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008545-80.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001612-91.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAWNILZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001612-91.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011857-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LOURDES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011857-15.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004989-31.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEYUKI YAMAMOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004989-31.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012897-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA COELHO (EXECUTADO)

VERA LUCIA COELHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012897-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031056-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONIFACIO GONCALVES DE QUEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031056-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046424-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA COSTA RONDON (EXECUTADO)

RONDON COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (EXECUTADO)

HELENA LUZIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046424-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028258-36.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DE ASSUMPCAO SILVA - ME (EXECUTADO)

JULIANE APARECIDA DE ASSUMPCAO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028258-36.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012942-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA BOLA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

BRUNO LOPES DIAS (EXECUTADO)

GERSON LOPES DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012942-36.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008927-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UOSTON L MOREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008927-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006819-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE RUBINA DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006819-56.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011799-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS DA COSTA SIMOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011799-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003396-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ARCANJO DA SILVA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS J. L. LTDA (EXECUTADO)

CARLOS INACIO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CARLA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS NUNES (EXECUTADO)

JOSE LUIZ ZAGONELLI JUNIOR (EXECUTADO)

OSEIAS GOMES ARAUJO (EXECUTADO)

LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003396-30.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006616-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006616-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010379-45.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NOGUEIRA SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

M N SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010379-45.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002564-07.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOTNIO CARLOS DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002564-07.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054817-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054817-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004767-63.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004767-63.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005977-52.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUIR JORGE ALVES (EXECUTADO)

NELSON PEREIRA DOS SANTOS E SILVA (EXECUTADO)

CONFECCOES CENTAURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005977-52.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031026-27.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031026-27.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000591-17.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000591-17.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036471-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE B. FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036471-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011846-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOMINGOS DA PENHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011846-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006511-16.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARANI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006511-16.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016060-40.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016060-40.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009665-95.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E BAR MORRO DE SANTO ANTONIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009665-95.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018006-32.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. DE PINHO VALDEZ - ACONCHEGO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018006-32.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012470-84.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BUNORO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012470-84.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030528-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ARRUDA DOS REIS (EXECUTADO)

INTERPEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA (EXECUTADO)

ROOSEVELT LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030528-62.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053737-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053737-55.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058400-47.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BARROS DE MOURA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058400-47.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016076-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCY ARNO FINGER (EXECUTADO)

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016076-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052412-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA LA VERTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052412-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014314-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELTON CLAUDECIR BELLINI (EXECUTADO)

EDELTON CLAUDECIR BELLINI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014314-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013214-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013214-30.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058735-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE GUGELMIN LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058735-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001368-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS STANISZEWSKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001368-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1826 de 3769



Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013751-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS OPENA DE AGUIAR - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS OPENA DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013751-94.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043538-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMO CLIVATI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043538-71.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005427-52.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRANDAO CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

BRUNO BRANDAO CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

GUSTAVO ABREU CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005427-52.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025506-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA AUTOMOVEIS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025506-81.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047420-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL DE PAULA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047420-07.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020050-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODORICO DOS SANTOS BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020050-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015123-49.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FRANCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015123-49.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006607-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA DA COSTA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006607-35.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019695-48.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA (EXECUTADO)

SEITI VALTER MARUITI (EXECUTADO)

TETSUZI MARUITI (EXECUTADO)

LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

MORISO MARUITI (EXECUTADO)

MOTOI YOSHIMURA (EXECUTADO)

ATUSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019695-48.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014137-95.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENP ESCOLA NOVA PEDAGOGIA S/C LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014137-95.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014153-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST OAB - MT6107-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014153-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031812-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DOS SANTOS BELEM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031812-18.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006556-39.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TECLO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006556-39.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018409-98.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVETE MARTINS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018409-98.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040648-28.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIENE LEITE NASCIMENTO SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040648-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029352-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

LELIS FONSECA SILVA (EXECUTADO)

ADALBERTO SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

L. F. S. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029352-82.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026249-62.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026249-62.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040011-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL RONDON DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040011-53.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039731-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE BEHRENZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039731-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055085-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADARIO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055085-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027805-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TINEO MIACAVA (EXECUTADO)

TSUNAO MIAKAWA (EXECUTADO)

ALVES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027805-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052356-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO ERNESTO PLAFONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052356-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009027-62.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ESTEVAO FERRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009027-62.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034865-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034865-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041263-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZA COSTA CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041263-57.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001090-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K- IWAKIRI E CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001090-25.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021571-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE REIS HILBERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021571-96.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035413-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO MARCONI COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035413-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003760-36.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEKI SAMUEL SASAKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003760-36.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026251-32.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS RAMOS VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026251-32.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022203-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022203-64.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056146-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056146-67.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002252-51.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARRI JACINTO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002252-51.1992.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036836-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036836-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009858-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009858-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014173-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014173-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005383-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO BENEDITO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005383-14.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018431-59.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018431-59.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034239-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOS ANGELES PAO E CARNE INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034239-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027591-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027591-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015323-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015323-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011627-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL MESSIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011627-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041294-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADINA SOARES PALACIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041294-77.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015520-55.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CANDIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015520-55.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001548-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL EMP CONST LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001548-42.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008209-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DO CARMO SPOSITO (EXECUTADO)

ELIZETE DO CARMO SPOSITO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008209-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050546-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE VEDOIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050546-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019276-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019276-38.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008707-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER NEVES DE PAULA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008707-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037814-91.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037814-91.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004014-09.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004014-09.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018618-48.2004.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO TEODORO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018618-48.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002476-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002476-56.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013273-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MATOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013273-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013832-24.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ROSA DE PAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013832-24.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035074-73.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035074-73.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011676-53.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011676-53.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021625-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR CARLOS BALESTRERI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021625-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002107-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAMEDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002107-62.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054282-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054282-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012398-97.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012398-97.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000693-63.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YOSHIHIRO SAITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000693-63.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042113-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALESSANDRE LISBOA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042113-72.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010128-03.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO O GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010128-03.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042694-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042694-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018308-08.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018308-08.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0049834-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MOREIRA DE FATIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049834-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029038-05.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ BIANCHINI (EXECUTADO)

SANTES & BIANCHINI LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSY ANDREIA SANTES (EXECUTADO)

MERCIO RODRIGUES SANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029038-05.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045228-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DE CEREAIS CUIABA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045228-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040768-47.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040768-47.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020148-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020148-04.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025355-67.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO CARUMBE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025355-67.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009845-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ALMEIDA FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009845-96.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005426-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005426-96.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004483-55.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARQUES LEITE (EXECUTADO)

MILLENIUN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

ISLER SILVEIRA LEITE (EXECUTADO)

JOAO ODEMAR GATTASS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004483-55.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004556-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOT - SISTEMAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004556-22.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015770-44.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROTEC INFORMATICA E SEGURANCA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015770-44.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004476-05.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SUSSUMU ITO E OUTROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004476-05.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040483-20.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040483-20.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005481-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO PAES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005481-62.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058387-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DROGARIA DM LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058387-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000596-63.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BUSNARDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000596-63.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008412-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CORTELAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008412-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051944-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. POZZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051944-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032862-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MODELO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032862-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024599-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024599-58.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035563-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO CUIABANO DE CULTURA ANGLO AMERICANA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035563-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000251-97.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VILELA DE CARVALHO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0000251-97.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003153-23.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO VALMORBIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003153-23.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003250-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N Z FARIAS FOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003250-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053470-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.N INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053470-83.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037189-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 26463040215 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037189-57.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053195-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SPIGUEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053195-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003569-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO COMUNITARIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003569-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059281-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059281-24.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004249-15.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASHUHIKO ENDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004249-15.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033804-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA FRETAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033804-96.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004908-24.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ROSENDO DA SILVA OAB - MT6944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004908-24.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054781-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT13571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054781-75.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040418-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. MORAES SERVICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040418-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010194-17.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010194-17.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003759-27.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT4186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE VITAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003759-27.2004.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044784-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDA MOREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044784-68.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040092-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040092-02.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042167-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI MARTINS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042167-38.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004822-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES AROCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004822-38.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040336-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040336-28.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013053-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013053-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007078-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007078-22.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045044-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PRUDENCIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045044-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018798-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018798-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013759-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. V. DE FREITAS - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013759-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020239-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTONIO SARAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020239-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040465-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORMOND TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040465-33.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014108-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALLET CAROLINE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014108-45.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007478-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007478-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009622-56.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE SATIE NAMBA DUARTE (EXECUTADO)

ARLETE SATIE NAMBA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009622-56.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020534-20.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENE RANGER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020534-20.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007153-52.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXBEL COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007153-52.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006815-97.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

COSTA E CAVALHEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

CECILIA DE PAULA CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006815-97.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037155-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA FERREIRA ZANETTE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037155-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015102-73.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SLEDZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015102-73.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050544-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROESTE CONST. ELETRICAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050544-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0009280-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE MODAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009280-16.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009208-58.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

BRASILINO JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009208-58.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016299-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016299-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020040-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON XAVIER QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020040-72.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009142-49.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009142-49.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015956-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATENOR PEDRO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015956-14.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007604-18.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ANTONIA SIQUEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007604-18.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049746-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BATISTA COLETA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049746-71.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006165-84.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA FLOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006165-84.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004300-84.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004300-84.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040654-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE VEDOIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040654-11.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007860-44.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007860-44.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006289-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO VIEIRA VASCONCELOS (EXECUTADO)

J. M. V. VASCONCELOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006289-86.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020479-25.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARANHAO AYRES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020479-25.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041347-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041347-58.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043768-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ECKERT (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0043768-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006069-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IGNEZ DESCHAMPS CAVALCANTI BATISTA OAB - MT2811-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA NOBRE DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006069-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022726-57.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE MELLO LEMOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022726-57.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016505-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODERNA CENTRO DE REPAROS EM VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016505-77.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000645-07.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000645-07.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016297-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA HORA CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016297-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046375-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HETZEL & AGOSTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046375-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038307-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO ROBERTO LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038307-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042012-74.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042012-74.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059364-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISA VIEIRA DE S. PIRES MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059364-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018701-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018701-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052679-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052679-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000782-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CUSTODIO PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000782-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006837-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006837-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009944-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZA MARIA DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009944-95.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0003538-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSERVE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003538-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058480-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDA & PRAZER CONVINIENCIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058480-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004799-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004799-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034623-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F GUEDES REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034623-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020473-18.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAUL DE ALMEIDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020473-18.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012893-44.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM CRISTINA DOS SANTOS PITTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012893-44.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002904-38.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA & CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002904-38.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039810-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA COR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039810-61.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012203-34.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTITEC SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012203-34.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049127-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRECOVEL VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049127-44.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004510-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIANA OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004510-33.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025507-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR OLIVEIRA E ARRUDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025507-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033242-05.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033242-05.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024242-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024242-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020461-04.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020461-04.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008966-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELITO NUNES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008966-70.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005472-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO ACOS CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005472-61.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051401-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEP CATALANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051401-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014788-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DE MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014788-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030913-05.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030913-05.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005252-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005252-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010091-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PUCINELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010091-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020646-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTHIER DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020646-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020696-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020696-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025532-65.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR AIZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025532-65.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036992-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONIE VITORIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036992-63.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021561-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE DE SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021561-52.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001996-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RESENDE DE MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001996-54.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015303-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL GONCALVES BILAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015303-94.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052392-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052392-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035786-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035786-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004726-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004726-96.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019398-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019398-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047857-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047857-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014155-29.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LUIZ BULHOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014155-29.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002473-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO JOSE DE LIMA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0002473-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059580-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059580-98.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018537-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLANGER MACEDO TOSTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018537-02.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005317-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLUMBIA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005317-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019834-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019834-58.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014571-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014571-84.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053252-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CORASSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053252-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002287-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GAMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002287-15.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1853 de 3769



Processo Número: 0001612-52.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIKAL ABBOUDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001612-52.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001812-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINA COSTA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001812-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021426-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021426-40.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038532-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE MOURA CATALA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038532-88.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026013-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDELMARA ELIANE CHAUVIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026013-42.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054569-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054569-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003170-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003170-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018032-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018032-64.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011237-28.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011237-28.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030489-75.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030489-75.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015749-78.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCIA BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015749-78.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000658-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000658-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000706-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUSID GERACAO DE VAPOR E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000706-86.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004739-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004739-22.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000699-12.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000699-12.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017955-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017955-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002718-44.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VETCENTRO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002718-44.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040904-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PINHEIRO DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040904-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005123-24.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005123-24.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011342-29.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA CUIABA EMP IMOB LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011342-29.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050228-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DIA DIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050228-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039839-14.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABURU COMERCIAL DE PECAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039839-14.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050448-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050448-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016939-66.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016939-66.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000228-54.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERGRAOS - COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000228-54.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021504-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDO BOM DESPACHO SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021504-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048107-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFFA'S BOWLING DIVERSOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048107-18.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019745-21.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MASSARO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019745-21.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016500-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL VILLAESCUSA POMARES (EXECUTADO)

AMAZONIA PLASTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARMAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016500-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048382-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048382-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0040435-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST ALIMENTOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040435-95.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028258-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARSENIO VINE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028258-26.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056257-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HATA HAMMOUD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056257-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015691-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015691-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041708-75.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMULA QUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041708-75.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006798-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006798-80.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052401-16.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S M S FOTOS & VIDEOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052401-16.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040417-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040417-40.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056143-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056143-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037798-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUN OKADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037798-40.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020718-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020718-87.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031905-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031905-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017272-18.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE VEDOIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017272-18.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028246-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. MARIA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028246-12.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034644-24.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034644-24.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0035392-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO EPIFANIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035392-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046750-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIONISIO DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046750-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005073-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IMBRIANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005073-56.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010389-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERREIRA DE JESUS DOS REIS OAB - 667.796.341-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0010389-74.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004101-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004101-62.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040608-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE SALOMAO MOREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040608-85.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024938-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO J S DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024938-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059818-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059818-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006129-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA FERRARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006129-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004971-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR A. TAMBARA VELHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004971-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001752-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN PIERRE JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001752-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012220-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORMINDO ARCANJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012220-36.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005481-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MORAES XAVIER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005481-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041992-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041992-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003813-17.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003813-17.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054784-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REGINALDO DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054784-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021557-98.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA 1 GRAU H. VIEGAS DE PINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021557-98.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021685-11.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESARIO FURTADO DE MATOS (EXECUTADO)

JUSSARA MARIA SEABRA DE MATOS (EXECUTADO)

MALBOR COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021685-11.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009181-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR PALEARE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009181-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052620-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDARDO FAVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052620-29.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021604-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SARRIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021604-86.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021629-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEY LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021629-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021526-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA AUGUSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021526-92.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008190-31.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO M ALMEIDA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008190-31.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007277-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JONIL DE MORAES CAMPOS (EXECUTADO)

JOAO DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA (EXECUTADO)

GLEISON RAFAEL BARROS SILVA (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007277-15.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055758-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIVAN MARTINS DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055758-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042100-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042100-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020134-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020134-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006406-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA RODRIGUES NASSARDEN DE ABREU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006406-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046429-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046429-31.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007525-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA PONTUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007525-39.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038207-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGLAIS RODRIGUES DA SILVA CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038207-16.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005844-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W M SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005844-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053530-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053530-56.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021490-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021490-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042630-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASEMIRO ABREU MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042630-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010650-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIS RUFINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010650-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040847-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040847-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043808-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MUNIZ CLEMENTINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043808-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037188-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037188-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017324-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP. IMB. NONATO FARIAS E CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017324-58.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043030-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUNTHER PERES PIMENTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043030-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042640-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042640-24.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004603-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL OAB - MT18723-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004603-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039797-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. MUNIZ DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039797-62.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039969-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO EXITOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039969-67.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056158-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056158-81.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016987-69.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAPPE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016987-69.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033137-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILAS BERNARDES ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033137-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018640-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANY MARTINS RAMOS FOLTRAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018640-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040950-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI JOSE DUTRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040950-91.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054795-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054795-59.2014.8.11.0041 – Classe: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1866 de 3769



EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034099-51.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMUARAMA SA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034099-51.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002905-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SARAIVA BOURET (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002905-23.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038532-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038532-49.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038527-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSAN MARY DE FIGUEIREDO ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038527-27.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046756-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON OAB - MT8884-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046756-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009853-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO BARRETO RONDON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009853-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005855-63.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S A TELEMAT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005855-63.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007477-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007477-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014112-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014112-43.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039606-17.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MOTA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039606-17.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018402-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018402-09.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000640-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA SILVA CALMON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000640-82.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053623-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053623-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014189-91.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA DE ENSINO MELLO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014189-91.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040808-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040808-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014605-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESONIAS VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014605-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015424-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AFONSO DE SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015424-06.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004848-03.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004848-03.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008617-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MELLO PONCIONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008617-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049766-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GIRARDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049766-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039479-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039479-06.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041767-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY DOS SANTOS SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041767-63.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054829-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054829-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004830-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004830-78.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008764-20.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSIS ESTERIS CORREA (EXECUTADO)

JORGE ASSIS ESTERIS CORREA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008764-20.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000625-11.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO BERNARDINO SENA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000625-11.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014046-39.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES MOREIRA (EXECUTADO)

IGOR SOARES MOREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014046-39.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005435-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.A. VIDOTTI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005435-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006104-10.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006104-10.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054240-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CARNE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054240-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006591-43.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMA MAQ PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006591-43.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006186-41.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMA MAQ PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006186-41.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057477-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROBERTO SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057477-21.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040737-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCE MARIA ALVES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040737-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032738-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032738-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035077-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO TAVARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035077-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052725-06.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052725-06.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017325-43.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU FARIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017325-43.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002015-21.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002015-21.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005115-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CELSO CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005115-08.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011014-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011014-02.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011717-20.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTEL NIGHT AND DAY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011717-20.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029962-26.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA ROCHA COUTINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029962-26.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032901-76.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES CONCEICAO TOMAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032901-76.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040531-13.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO VALADARES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040531-13.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018763-07.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BORTOLOTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018763-07.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004666-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004666-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016331-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OLIVEIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016331-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007388-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007388-57.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032639-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENA I NUNES - ME (EXECUTADO)

ELENA IWAKIRI NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032639-87.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011784-05.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AKIRA MINATOGAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011784-05.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006165-06.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO SOARES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006165-06.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010521-25.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALADINO ESGAIB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010521-25.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021650-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021650-75.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024450-96.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DE BARROS NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024450-96.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037740-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL GRAOS VERDES DE CEREAIS IMP. E EXP. LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037740-37.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011828-24.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA VIEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011828-24.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002664-83.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BENEDITO TIBALDI FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002664-83.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006501-35.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006501-35.1998.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041251-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041251-43.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054755-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LEITAO BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054755-14.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034301-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEY ALVES DE ALMEIDA CASTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034301-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036596-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036596-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013700-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RIBEIRO BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013700-64.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055493-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO REMI DOS SANTOS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055493-02.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002791-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO RIBEIRO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002791-84.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015562-36.2006.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMENES NERIS COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015562-36.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043748-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ARAUJO ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043748-25.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000844-68.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUTERO DIOZ SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000844-68.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003163-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAETANO RATUCHINSKI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003163-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036993-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036993-48.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012184-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LINO PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012184-09.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002048-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NANISA SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002048-11.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055487-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS V OLIVEIRA PAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055487-92.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019829-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019829-36.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058010-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL CANDIDO ROSA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058010-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009148-56.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALMEN REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009148-56.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 1059-27.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA GREGOLETTO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, 

CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora 

que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, 

referente à análise e validação do CAR MT-63362/2018, relacionado ao 

imóvel rural denominado Lote n. 07-A e 08 Gleba Santa Felicidade, 

localizado no Município de Santa Carmem (MT), sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o 

cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Encaminhe-se ainda cópia desta 

decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, 

por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 

12.016/2009.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos 

termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42626 Nr: 3037-73.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GE PROMOÇÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

TELEMARKRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:163613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

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

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 
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processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 3441-61.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia G. Podolan - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado 

pelas partes requerentes às fls. 796/809, por conseguinte, DETERMINO ao 

ESTADO DE MATO GROSSO que emita Certidão Positiva com Efeitos 

Negativa, com relação à multa proveniente do Auto de Infração n. 140.492 

de 1º.12.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 844.828/2011, até o julgamento de mérito da presente 

ação, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da 

presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua 

intimação.Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Marcelândia (MT) para que promova a averbação 

na Matrícula n. 1.329 a respeito da caução apresentada na presente ação. 

Cumprida as determinações acima, INTIME-SE o Perito Judicial para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a respeito das pretensões das partes 

que se encontram acostadas às fls. 858/862 e 863. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34319 Nr: 1516-30.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO YOSHIHIRO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:MT 14948, José Márcio de Oliveira - OAB:14247

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35320 Nr: 2219-58.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA EUGÊNIA GARCIA GARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA DO CARMO GARDINI - 

OAB:384862/SP

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38693 Nr: 606-66.2018.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLETA TREINAMENTO E COMERCIO ESPORTIVO LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Edison Bombazaro 

Junior - OAB:10167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 
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das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52894 Nr: 1534-80.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DOSS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giderson Gomes dos 

Santos - OAB:14.797

 Vistos..O MP se manifestou requerendo o prosseguimento do feito (fls. 

397/402-v).Às fls. 458/459 está acostado o termo de sessão de 

conciliação do CEJUSC realizado em 12-11-2019, restando consignado o 

seguinte:“1 . O Ministério Público requer o prazo de 10 (dez) dias para 

fazer a análise das licenças e documentos juntados pelo requerido;2. 

Requer o Parquet, a carga do Processo para cumprimento do item 1;3. 

Caso as licenças e documentos estejam em ordem e adequados a 

finalidade do estabelecimento (micro-cervejaria) o MP adotará as 

providências necessárias ao levantamento dos embargos e a extinção do 

processo”.Diante disso os autos foram remetidos ao MP em 12-11-2019, 

tendo retornado apenas em 12-12-2019, em face de solicitação do Sr. 

Gestor em razão do decurso do prazo (fl. 462).Às fls. 461/461-v o MP 

informa que vem tentando a realização de acordo administrativamente com 

a parte requerida. Contudo, em razão da solicitação de retorno dos autos 

pelo Sr. Gestor, procedeu a devolução do feito a esse Juízo juntando 

informações produzidas pela equipe técnica do MP às fls. 463/515.Desse 

modo, dê-se vista ao MP para que apresente termo de acordo extrajudicial 

ou informe se pretende nova audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 3441-61.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia G. Podolan - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 3441-61.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia G. Podolan - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56799 Nr: 3606-40.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AGNALDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em 

conformidade com os artigos 183, 238 e 335, do CPC/2015.Deixo de 

designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa 

versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem autocomposição 

(artigo 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57371 Nr: 3907-84.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SIMÕES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUIRIA KATIA DE MOURA - 

OAB:56697, TOMAZ EDILSON FELICE CHAYB - OAB:22.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de 

mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54069 Nr: 2132-34.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RIBEIRÃOZINHO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERIVAN EVANGELISTA - 

OAB:25677-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51876 Nr: 980-48.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PINTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Tocantins Nunes 

Daldegan - OAB:OAB/MT 4242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41484 Nr: 2399-40.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:OAB/MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O embargante manifestou-se requerendo a designação de audiência (fls. 

109/110).

 Assim, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, bem como 

evitar qualquer alegação futura de cerceamento de provas, defiro a 

produção da prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência para o dia 19-05-2020 às 16h, devendo as 

partes trazer o rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do CPC/2015 

ou, não o fazendo estarem atentos à prerrogativa do artigo 455, § 2º, do 

CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 2928-93.2017.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TICIANO JULIANO MASSUDA 

-PROCURADOR DO ESATADO DE MT. - OAB:22.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 Vistos.

Verifica-se que o Relator do Agravo de Instrumento não requisitou 

informações, motivo pelo qual deixo de prestá-las.

 Atento as alegações constantes no agravo de instrumento, mantenho a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Outrossim, cumpra-se imediatamente a ordem superior, a qual suspendeu 

a eficácia da decisão (fls. 122/127), expedindo o necessário.

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

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 2928-93.2017.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TICIANO JULIANO MASSUDA 

-PROCURADOR DO ESATADO DE MT. - OAB:22.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca da petição juntada pelo requerente às fls. 173/180.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 3450-52.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSOR CHEFE I DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE WILLIAN R. BEZERA 

DE MENEZES - OAB:26.906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54326 Nr: 2269-16.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO RUTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 120/124, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Decorrido 

o prazo para apresentação de eventual recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado, intimando-se, em seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 

332, §2º) e o ESTADO DE MATO GROSSO a respeito da presente decisão 

e, inexistindo demais providências, arquivem-se. P.R.I.C.Cuiabá, 18 de 

novembro de 2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 2928-93.2017.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TICIANO JULIANO MASSUDA 

-PROCURADOR DO ESATADO DE MT. - OAB:22.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa por PAULO CESAR DONIN.

PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como parte exequente ESTADO DE 

MATO GROSSO e como executado PAULO CESAR DONIN, sem prejuízo 

da necessária anotação no Sistema de Controle de Processos (Apolo).

Defiro pedido de fls. 199/199-v e determino a intimação do 

executado/devedor, na pessoa do seu advogado constituído à fl. 35, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito (artigo 523, do 

CPC), sob pena de multa de 10% sobre o referido valor, já requerida pela 

parte credora, conforme decisão de fl. 191.

Decorrido o prazo in albis, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36379 Nr: 2958-31.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNO LEIDE MONTAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CLAUDIOMAR GOMES 

- OAB:27366O

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada 

às fls. 31/37, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA 

n. 1584370 e JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015.Deixo de condenar a 

Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, 

nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 289,64 (duzentos 

e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.Outrossim, deixo de submeter 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedendo-se com as baixas de estilo, procedendo-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes nestes autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 24973 Nr: 1320-65.2014.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DO EST. DO MEIO AMBIENTE - MT, COORDENADOR DE 

LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Cesar 

Leitão - OAB:13.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: JOSÉ POSSENTI

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL E 

COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT

Vistos.

 A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, no âmbito da 

Remessa Necessária n. 181529/2015, por unanimidade, ratificou a 

sentença proferida por este Juízo em 11.9.2015 (fls. 9399), mantendo, 

desse modo, a concessão da segurança almejada, conforme julgamento 

ocorrido em 06.9.2019 (fls. 170/175).

O trânsito em julgado, ocorrido em 1º.11.2019, encontra-se certificado à fl. 

178.

Desse modo, INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos, bem assim para 

que requeiram o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo requerimentos e/ou demais providências, ARQUIVEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41044 Nr: 2118-84.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITÁLIA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Visando dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26449 Nr: 1042-30.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essência Indústria e Comércio de Madeiras - 

Eireli EPP, Dionatan Alves Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:

 Intimo o Patrono do Réu para apresentar resposta à acusação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36379 Nr: 2958-31.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNO LEIDE MONTAVAO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CLAUDIOMAR GOMES 

- OAB:27366O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54311 Nr: 2262-24.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado.Cite-se o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32359 Nr: 151-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676/MT, Subprocurador Municipal de Santo antonio de 

Leverger MT. - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DE LEVERGER, visando a condenação do requerido “na 

obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dispor os resíduos 

sólidos coletados em área não licenciada pelo órgão gestor ambiental; na 

obrigação de fazer consistente em: a) construir, mediante projeto 

EIA/RIMA previamente licenciado pelo órgão gestor ambiental, um aterro 

sanitário de depósito de resíduos sólidos; b) apresenta e executar, projeto 

dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos urbanos, 

especificando a estrutura física e de pessoal a ser empregada; c) 

apresentar e executar projeto de educação ambiental municipal 

relacionado com o gerenciamento dos resíduos sólidos; d) remover os 

resíduos sólidos incorretamente depositados na atual área, conhecida 

como lixão; e) providenciar a recuperação ambiental da área até hoje 

utilizada como lixão, seguindo imediata e rigorosamente o que for 

determinado pela autoridade ambiental (SEMA); f) sendo demonstrada a 

inviabilidade da construção de um aterro sanitário no local, que o Município 

demonstre, com apresentação de estudo aprovado pela SEMA, a 

viabilidade de medida adequada e apropriada para o depósito do lixo da 

cidade”.

A pretensão liminar foi concedida em decisão proferida por este 

magistrado em 02-05-2017 (fls. 262/264).

Após o regular processamento do feito, este Juízo proferiu sentença em 

13-11-2018 (fls. 296/301), julgando procedentes os pedidos formulados 

na inicial, contendo a seguinte redação:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, ratificar a medida liminar 

deferida e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para condenar o 

requerido a cumprir as obrigações listadas a seguir, sendo que para o 

caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC:

1) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dispor os 

resíduos sólidos coletados em área não licenciada pelo órgão gestor 

ambiental;

 2) obrigação de fazer consistente em: a) construir, mediante projeto 

EIA/RIMA previamente licenciado pelo órgão gestor ambiental, um aterro 

sanitário de depósito de resíduos sólidos; b) apresenta e executar, projeto 

dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos urbanos, 

especificando a estrutura física e de pessoal a ser empregada; c) 

apresentar e executar projeto de educação ambiental municipal 

relacionado com o gerenciamento dos resíduos sólidos; d) remover os 

resíduos sólidos incorretamente depositados na atual área, conhecida 

como lixão; e) providenciar a recuperação ambiental da área até hoje 

utilizada como lixão, seguindo imediata e rigorosamente o que for 

determinado pela autoridade ambiental (SEMA); f) sendo demonstrada a 

inviabilidade da construção de um aterro sanitário no local, que o Município 

demonstre, com apresentação de estudo aprovado pela SEMA, a 

viabilidade de medida adequada e apropriada para o depósito do lixo da 

cidade.

 Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1007185-02.2017.8.11.0000, 

Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, encaminhando cópia da 

presente decisão.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Do pronunciamento judicial acima mencionado, o Parquet interpôs 

embargos de declaração (fls. 305/308-v). Em síntese, aduz a existência 

de omissão na decisão impugnada, mormente em relação a ausência de 

fixação de prazos para execução das determinações constantes na 

sentença, bem como omissão na apreciação do pedido constante no item 

9 de fl. 22 dos presentes autos, o qual solicita o imediato bloqueio de 

verbas nas contas do Município requerido em caso de descumprimento 

das sanções impostas. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença 

impugnada.

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER comparece nos autos e 

apresenta contrarrazões às fls. 311/316. Em síntese, sustenta a 

inexistência de vício na decisão impugnada que pudesse ensejar a 

interposição e o acolhimento de embargos declaratórios. Nesses termos, 

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

Disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por 

finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a 

supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de 

obscuridades, relacionadas aos atos judiciais.

Na lição de Fredie Diddier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um 

pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o 

acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os 

argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob 

pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre questões de ordem 

pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido 
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suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for inteligível, quer porque mal-redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 

judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem 

embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. 

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação 

e a decisão”. (Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às 

Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 10ª ed. rev. ampl. e atual. 

Salvador: 2012. p. 200-201). [sem destaque no original]

A respeito do erro material, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio 

Terceiro Neto e Eduardo Madruga no seguinte trecho da obra Processo 

Civil – Volume Único:

“O erro material compreende as inexatidões materiais ou os erros de 

cálculos. Justifica a interposição de embargos, até porque pode ser 

corrigido de ofício, a teor do que estabelece o art. 494, I, do Código de 

Processo Civil. Até mesmo depois do trânsito em julgado, o erro material 

pode ser corrigido (...). Mas, se ocorrida essa condição (trânsito em 

julgado), o erro deve ser corrigido por simples petição e não pode recurso 

de embargos de declaração.

O erro material ocorre quando, na decisão, fica expressa uma ideia 

diferente daquela que, por outros elementos, compreende-se deveria ser 

posta. Para dar alguns exemplos: a sentença que julga procedente a ação 

do autor para lhe condenar ao pagar de determinado valor contém 

inexatidão material, pois, se procedente é a ação do autor, o réu é quem 

deve ser condenado a pagar o valor; o acórdão, que traz planilha de 

débitos daquele que está sendo despejado, a apontar os valores mensais, 

mas com equivocado somatório, contém erro de cálculo.” (Processo Civil. 

Volume único. 8ª ed, rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 

1.138). [sem destaque no original]

Acrescenta-se, ainda, que embora os embargos de declaração não 

tenham como finalidade precípua a modificação da decisão impugnada, 

esse efeito pode ser uma consequência lógica se provido o aludido 

recurso, mormente quando a alteração se faz necessária para sanar não 

apenas a omissão, mas também a contradição, a obscuridade e o erro 

material do pronunciamento jurisdicional decisório objeto do recurso.

Pois bem.

Com razão a parte embargante/requerente, uma vez que, de fato a 

sentença impugnada não fixou os prazos para execução das 

determinações constantes no referido pronunciamento judicial, bem como 

não apreciou o pedido acerca do imediato bloqueio de verbas nas contas 

do Município requerido em caso de descumprimento das sanções 

impostas, encerrando o vício da omissão.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às fls. 305/308-v, por 

serem tempestivos e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para reconhecer a 

existência de omissão sustentada, passando o dispositivo da sentença 

proferida em 13-11-2018 (fls. 296/301) a conter a seguinte redação:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, ratificar a medida liminar 

deferida e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para condenar o 

requerido a cumprir as obrigações listadas a seguir:

1) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dispor os 

resíduos sólidos coletados em área não licenciada pelo órgão gestor 

ambiental, no prazo de 30 (trinta) dias;

 2) obrigação de fazer consistente em:

 a) construir, mediante projeto EIA/RIMA previamente licenciado pelo órgão 

gestor ambiental, um aterro sanitário de depósito de resíduos sólidos, no 

prazo de 90 (noventa) dias;

 b) apresentar e executar, projeto dos serviços de limpeza e coleta dos 

resíduos sólidos urbanos, especificando a estrutura física e de pessoal a 

ser empregada, no prazo de 60 (sessenta) dias;

 c) apresentar e executar projeto de educação ambiental municipal 

relacionado com o gerenciamento dos resíduos sólidos, no prazo de 60 

(sessenta) dias;

 d) remover os resíduos sólidos incorretamente depositados na atual área, 

conhecida como lixão, no prazo de 60 (sessenta) dias;

 e) providenciar a recuperação ambiental da área até hoje utilizada como 

lixão, seguindo imediata e rigorosamente o que for determinado pela 

autoridade ambiental (SEMA), no prazo de 90 (noventa) dias;

 f) sendo demonstrada a inviabilidade da construção de um aterro sanitário 

no local, que o Município demonstre, com apresentação de estudo 

aprovado pela SEMA, a viabilidade de medida adequada e apropriada para 

o depósito do lixo da cidade, no prazo de 60 (sessenta) dias.

 3) Para o caso de descumprimento das obrigações acima descritas, fixo 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal 

do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do CPC/2015, bem como determino o 

imediato bloqueio de verbas das contas do Município de Santo Antônio de 

Leverger, cujo valor será apurável em prazo e nos moldes a serem 

estipulados em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1007185-02.2017.8.11.0000, 

Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, encaminhando cópia da 

presente decisão.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57525 Nr: 3978-86.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MIRACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Desse modo, o valor da causa, alçado em R$ 743.017,08 

(setecentos e quarenta e três mil, dezessete reais e oito centavos) pela 

parte requerente, RETIFICO para R$ 2.041.263,92 (dois milhões, quarenta 

e um mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), o 

que faço de ofício, nos termos do §3º do art. 292 do Código de Processo 

Civil. Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no parágrafo único 

do art. 321 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54034 Nr: 2109-88.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILTON LUNA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSANDRA MARIAMA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 219/219-v e determino a intimação do requerente 

RAMILTON LUNA DE ALENCAR para, querendo, manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias acerca dos embargos (fls. 209/210-v).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24518 Nr: 927-43.2014.811.0082

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1883 de 3769



 PARTE AUTORA: DONIZETE GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Intime-se o requerente DONIZETE GERALDINO para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição do ESTADO DE MATO 

GROSSO fls. 506/507.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33104 Nr: 697-93.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas- Centrais Elétricas S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRE T.SOARES - 

OAB:165.938/RJ, PALOMA MIRTES C.C.L. MALHEIROS - OAB:163.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte requerente FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A para, 

querendo, se manifeste acerca da petição do ESTADO DE MATO GROSSO 

(fls. 1121/1126), no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57631 Nr: 1-52.2020.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTE ARTIOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial 

exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público 

(CPC, artigos 183, §3º, 242, §3º e 247, inciso III).Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, 

§4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57691 Nr: 22-28.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FISCHER, MARILI DEMARCO FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO CADASTRO AMBIENTAL - 

(CCAR) DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS - 

OAB:11667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de 

mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23554 Nr: 38-89.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Ribeiro - 

OAB:16.539/GO, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16.539/GO, 

MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14.301/GO, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.215

 Vistos.

 Considerando as informações da empresa ÁGUAS CUIABÁ acerca da 

atual situação da ETE implementada pela empresa ELMO ENGENHARIA 

LTDA para atender todo o loteamento Parque Residencial Tropicalville, 

nesta Capital (fls. 1290/1291), defiro o pedido do MP às fls. 1292/1292-v e 

determino a intimação da requerida ELMO ENGENHARIA LTDA para que, 

no prazo de 90 (noventa) dias, apresente o Termo de Recebimento da 

Obra - ETE Tropicalville.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 3843-74.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDISNEY ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY COSTA - OAB:21.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.Cite-se o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, 

em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, todos do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55650 Nr: 3052-08.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE DE ASSUNÇÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE SCHMIDT BATISTA - 

OAB:16790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação ordinária proposta por ATHAIDE DE ASSUNÇÃO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para determinar “(...) a retirada do CPF do 

autor do cadastro de devedores do Estado de Mato Grosso”.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/32.

Determinada a emenda à inicial (fl. 39), intimando a parte autora para que 

promovesse o recolhimento das custas processuais, o decurso do prazo, 

sem manifestação, foi certificado à fl. 42.

É o relato. DECIDO.

De acordo com o art. 290, do CPC/2015, a distribuição do feito será 

cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, em 15 (quinze) dias.

Infere-se dos autos a informação de que a parte autora não realizou o 

recolhimento das custas, conforme certidão de fl. 42.

Intimada, na pessoa de sua advogada constituída nos autos (fl. 17), para 

promover o recolhimento das custas correspondentes, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 42).

Diante do exposto, nos termos do art. 290, do CPC/2015, cancelo a 

distribuição do presente feito e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do 

CPC/2015.

 Isento de custas e honorários, eis que não houve a formação da relação 

jurídico-processual.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57639 Nr: 5-89.2020.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA SABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7844-B, YURI 

ANTKIEVICZ - OAB:25721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosDEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais e da 

taxa judiciária em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, sem prejuízo 

da correção monetária, com fundamento no art. 272, §6º, do Código de 

Processo Civil, c/c art. 468, §§6º e 7º, da CNGC – Foro Judicial.Atente-se 

o Sr. Gestor que esta decisão deverá ser encaminhada por e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – dca@tjmt.jus.br –, 

possibilitando, assim, o lançamento das informações no sistema próprio e 

o controle de pagamento, conforme orientação contida no Ofício Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux de 06-3-2018, proveniente da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Adotada a providência acima mencionada, 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária correspondentes, nos termos aqui 

deferidos, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que deverá 

“acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br , clicar no link ‘Emissão de Guias Online’ escolher a opção 

‘Distribuição/Mediação’ na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas’ e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: ‘Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia’, momento em que o advogado ou a parte emitirá a 

guia para o devido pagamento.”, segundo orientação que se extrai do 

ofício circular acima mencionado.Após a comprovação do pagamento da 

primeira parcela no prazo acima fixado – 15 (quinze) dias –, o que deverá 

ser efetivado sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único) ,  retornem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54620 Nr: 2420-79.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES JARDIM NETO, MARIA BERNADETE 

FERESIN JARDIM, ALDEMI SOARES RIBEIRO, EDSOM ROBERTO LARROSA 

OLER, ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA LORROSA OLER, MARIO 

CESAR DE CAMPOS, THAIS FERREIRA DIAS CAÇÃO DE CAMPOS, 

WAGNER TADEU PRADO COLADEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA SILVA VILAS BOAS - 

OAB:22.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54857 Nr: 2564-53.2019.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 

493, ambos do CPC/2015.Por outro lado, considerando que o 

cancelamento do débito ocorreu apenas após a oposição dos presentes 

embargos à execução pela parte executada, inclusive pelos fundamentos 

nela constantes, entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que 

deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas 

dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo 

quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser 

suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, 

conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 

REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, 

Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; 

REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. 

Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).Dessa forma, uma vez que o 

embargado deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os 

ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.Nesses 

termos, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 1.287,88 (mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e 

centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC. Sem 

custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.Publique-se. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as baixas de 

estilo. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54721 Nr: 2474-45.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA JACINTHO HARTSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO ALVES - 

OAB:13.048/GO, MARCELO RIBEIRO ALVES - OAB:47.798, ROSIENNE 

FARIA DA PENHA - OAB:21.989/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos, 

por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO, em sua totalidade, os 

presentes embargos declaratórios.Intimem-se. Visando dar 

prosseguimento ao feito, cumpra-se o já determinado à fl. 

426v.Cumpra-se, expedindo o necessário....................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54921 Nr: 2614-79.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDAMA AGROPECUARIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:22635/O, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 

Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, 

do CPC).Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 3966-72.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:OAB/MT 

12.736, KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - OAB:20.161/O, 

NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - OAB:22729/O, REGINADO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 3709-18.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DO 

MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, que o recurso de apelação é tempestivo. Intimo o 

patrono de André Luiz Arias para apresentar contrarrazões do recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31819 Nr: 3160-42.2016.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO WAISBERG - OAB:146176/SP, 

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:12443/SP, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa por DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A.

PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como parte exequente MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT) e como executada DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, 

sem prejuízo da necessária anotação no Sistema de Controle de 

Processos (Apolo).

INTIME-SE a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito (art. 523, do CPC/2015), sob pena de multa de 

10% sobre o referido valor, já requerida pela parte credora.

Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o arresto de tais 

bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC/2015, observado 

ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá ser intimado também o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, e nos termos do §1º, do artigo 

828, do CPC/2015, caberá à parte credora providenciar o respectivo 

registro no ofício imobiliário, com a consequente comunicação ao juízo.

Decorrido o prazo do item 1 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, do CPC/2015).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28374 Nr: 583-91.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente à fl. 94, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1252192 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41655 Nr: 2514-61.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:OAB/MT 

7.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal, determino a intimação da requerente para 

que se manifeste se ainda pretende a produção das provas requeridas às 

fls. 659/659-v, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 2443-59.2018.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mário Vieira Neto - 

OAB:15948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 Vistos.

Intime-se a parte exequente GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

à petição do executado às fls. 58/59.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10585 Nr: 417-69.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ângelo Morizzo, João Batista Morizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5475, MARISTELA F. MORIZZO - 

OAB:OAB/MT 5408

 Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido do exequente (fl. 452).

2. Suspenda-se o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

3. Decorrido o prazo de suspensão, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 1626-29.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta.Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se pessoalmente a parte exequente (art. 25, da 

Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57232 Nr: 14669-88.2019.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais e da taxa 

judiciária em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, sem prejuízo da 

correção monetária, com fundamento no art. 272, §6º, do Código de 

Processo Civil, c/c art. 468, §§6º e 7º, da CNGC – Foro Judicial.Atente-se 

o Sr. Gestor que esta decisão deverá ser encaminhada por e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – dca@tjmt.jus.br –, 

possibilitando, assim, o lançamento das informações no sistema próprio e 

o controle de pagamento, conforme orientação contida no Ofício Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux de 06-3-2018, proveniente da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Adotada a providência acima mencionada, 

INTIME-SE a parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária correspondentes, nos termos aqui 

deferidos, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que deverá 

“acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br , clicar no link ‘Emissão de Guias Online’ escolher a opção 

‘Distribuição/Mediação’ na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas’ e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: ‘Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia’, momento em que o advogado ou a parte emitirá a 

guia para o devido pagamento.”, segundo orientação que se extrai do 

ofício circular acima mencionado.Após a comprovação do pagamento da 

primeira parcela no prazo acima fixado – 15 (quinze) dias –, o que deverá 

ser efetivado sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único), retornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 1666-79.2015.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA, AUGUSTO 

CESAR MARQUES DOS SANTOS, ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS, 

TANIA MARIA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238, Lauro Alves Pereira - OAB:15349, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B

 Vistos.

O executado AUGUSTO CÉSAR MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, formulou pedido às fls. 84/88, visando o desbloqueio do valor 

encontrado na conta indicada à fl. 89, sob argumento de que recaiu sobre 

os seus proventos de aposentadoria.

Assim, pugna pelo desbloqueio do referido valor, a fim de garantir o 

provimento das suas necessidades básicas e da família.

É o relatório. Decido.

Preceitua o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015 que “são impenhoráveis os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remuneração, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º..”

Quando a penhora on line, disciplinada pelo artigo 854 do mesmo código, 

recair sobre valores oriundos de tais fontes, que possuem natureza de 

verba alimentar, o § 3º, I, do mesmo artigo prevê a solução, nos seguintes 

termos “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 

que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

 O executado apresentou extrato (fl. 89) que demonstra o recebimento de 

proventos e o bloqueio de valor realizado na referida conta, que evidencia 

a veracidade da sua alegação.

Assim, como o valor bloqueado recaiu sobre os proventos do executado, 

que são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, 

transcrito acima, seu desbloqueio deve ser deferido.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 84/88 e, consequentemente, 

determino o desbloqueio do valor de R$ 10.923,31 (dez mil, novecentos e 

vinte e três reais e trinta e um centavos) penhorado na conta bancária em 

nome de AUGUSTO CÉSAR MARQUES DOS SANTOS, qualificado nos 

autos.

Expeça-se o necessário visando o levantamento do montante em favor do 

executado.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8078 Nr: 702-33.2008.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Luiz Manfrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aney Martins Evangelista - 

OAB:12.615/A, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota - 

OAB:11343/B

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente à fl. 166, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 00154/08-A já contempla os honorários advocatícios em 

favor da Procuradoria Geral do Estado, em campo designado como 

“FUNJUS”.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 2765-79.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAYD-NEIA COM CONSTR. INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Ferreira Neto - OAB:MT 

8.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimados para se manifestarem sobre a intenção de produzirem provas, o 

embargante pediu a realização de prova documental (fls. 88/89).

Sendo assim, defiro o pedido de juntada de prova documental, porquanto 

guarda pertinência com o objeto probante, razão pela qual fixo prazo de 

15 (quinze) dias para tanto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50950 Nr: 459-06.2019.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:22122GO, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - OAB:23266GO

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 65/66, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

P R O V I M E N T O . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário......................................................................................................

........................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42041 Nr: 2744-06.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI REBOUÇAS - 

OAB:13.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada da cópia integral do processo administrativo no 
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qual se baseia o Auto de Infração n. 003076 e a CDA n. 1588028 (fls. 

65/116), intime-se, a parte embargante BEIRA RIO MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27308 Nr: 1566-27.2015.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR CORTEGOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Pires Cazário - 

OAB:MT 2090

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente à fl. 145, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1244546 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30175 Nr: 1740-02.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Barista Rosa - 

OAB:22122 OAB/GO, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 

42.542

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente à fl. 167, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1411490 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 2181-80.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO SOUSA 

- OAB:19.504, Giordna Azevedo Lima - OAB:18104, MICHAEL GOMES 

CRUZ - OAB:18237/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar à executada para que informe os dados 

bancários, a fim de expedir o Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 13-66.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ZAMIGNANI MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAVESIO JUNIOR - 

OAB:136.478/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de 

mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Não interposto 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se, em seguida, a 

autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o ESTADO DE MATO GROSSO 

e, inexistindo demais providências, arquivem-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29224 Nr: 1118-20.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPOLITO JACINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, LUZINETE VIEIRA 

DE SOUZA, JOSEFINA DE TAL, CALIXTO MANOEL DA SILVA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:10948, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 145.

Intime-se, pessoalmente, o requerente IPOLITO JACINTO DE ARRUDA para 

que se manifeste sobre a provável perda do objeto, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 2253-62.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Por fim, promova-se a retificação da capa dos autos, bem como no 

sistema “Apolo”, fazendo constar o ESTADO DE MATO GROSSO no polo 

passivo da ação, conforme já determinado à fl. 36-v.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57374 Nr: 3910-39.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO KROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RONALDO 

KROHLING, devidamente qualificado, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência 

consistente em determinação para que o requerido promova a análise do 

CAR MT-5083/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda 

Alegre III, localizado no Município de Nova Maringá (MT). No mérito, pugna 

pela confirmação da pretensão de urgência.

2. Todavia, verifica-se que a inicial não se encontra instruída com 

documento indispensável – recibo atualizado de inscrição de sua 

propriedade no cadastro ambiental rural – para o julgamento de mérito.

3. Nesses termos, com fundamento no art. 321 do CPC, assinalo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte requerente providencie a juntada do 

recibo atualizado de inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Alegre 

III, localizado no Município de Nova Maringá (MT), no cadastro ambiental 

rural, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31415 Nr: 2812-24.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA, LUANA RIBEIRO 

GASPAROTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando as informações do Ministério Público às fls. 110/111, 

intime-se a parte requerente MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA para que 

se manifeste sobre a provável perda do objeto, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 1686-31.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ-MT, SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base nas alegações supracitadas, para que 

surtam os efeitos de direito, HOMOLOGO por sentença a desistência 

formulada pela impetrante no termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55555 Nr: 3012-26.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE COLLA SISTI SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação (fls. 38/43), no prazo legal.

2. Com ou sem impugnação, intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

a sua necessidade sob pena de indeferimento.

3. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

4. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 57779 Nr: 93-30.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

mandado de segurança, com resolução de mérito.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41284 Nr: 2272-05.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (PEDREIRA MACHNIC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.722, PEDRO EMILIO BAROLOMEI - OAB:12.306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1016011-46.2019.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do e. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação tendo 

em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada bem resistem 

aos argumentos do agravante, mantendo, portanto, a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos.

2. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

3. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

4. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 3742-08.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VIOLADA, Tânia Regina Buchelt 

Violada, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO JULIO TOMAZ- 

PROC. DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de embargos de terceiro proposto por PANTUR TURISMO LTDA 

em desfavor de EMERSON VIOLADA e OUTROS, objetivando a concessão 

da medida liminar para manter o embargante na posse do bem penhorado 

nos autos da execução fiscal em apenso (Código n. 3087), qual seja, o 

ônibus, Marca Scania/R113, TL 6x2 360, Placa MEU1341.

Determinada a emenda à inicial à fl. 19, foi cumprida à fl. 20.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a manifestação do 

ESTADO DE MATO GROSSO (fl. 21).

A parte embargante apresentou pedido de suspensão às fls. 23/25, o que 

foi deferido à fl. 26.

Em manifestação apresentada à fl. 28, a embargante requereu o 

prosseguimento do feito.

À fl. 29 foi determinada a intimação da parte embargante para comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sendo certificado o decurso do prazo sem 

manifestação à fl. 31.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Nesses termos, considerando que a presente demanda foi distribuída sem 

o devido recolhimento das custas de distribuição e processuais, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade, 

sob pena de cancelamento e extinção do feito, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57754 Nr: 76-91.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS ROBERTO ZAMIGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAVESIO JUNIOR - 

OAB:136.478/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de 

mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Não interposto 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se, em seguida, a 

autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o ESTADO DE MATO GROSSO 

e, inexistindo demais providências, arquivem-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8019 Nr: 675-50.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Pereira dos Santos, Antonio José Gonçalves 

Loschi, João Batista Benevides Lopes, Moacir Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Construtora São José Ltda, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:OAB/MT 10.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marcondes 

Alves - OAB:5600, Carlos Daniel Oliveira Barão - OAB:10012, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:12678/MT, Rubi Fachin - 

Procurador Municipal - OAB:3.799, William Khalil - OAB:6487

 Impulsiono o feito para o requerente se manifestar nos autos, tendo em 

vista estar mais de 30 dias parados na secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22923 Nr: 423-71.2013.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RUBENS RABINOVITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para o embargante se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 533-31.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otildes Ramos Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:18368, Jorge Henrique Franco Godoy - 

OAB:6692/MT

 Vistos.

Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo de forma administrativa (fls. 82/83), JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Renajud (fls. 71/72).

Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 2958-65.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ANTONIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: D JAN CARLO GOMES DE PAULA 

- OAB:GO-28856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Senhor Gestor se houve a intimação das partes acerca da 

decisão de fl. 78.

Em caso negativo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52539 Nr: 1333-88.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 55-18.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DUARTE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:26716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25433 Nr: 258-53.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO LEMOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto de Almeida 

Santos Filho - OAB:13.685

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):ADQUIRENTES DOS LOTES REALCIONADOS NA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL DO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE CUIABÁ-MT, 

MATRICULA Nº 24.355 LIVRO 2-CC -FLS. 003.

Resumo da Incial:INPLANTADOS SITIOS DE RECREIO SITUADOS NA 

ESTRADA DO RIO COXIPÓ DO OURO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ- EMPREENDIMENTO COM TODAS AS CARACTERISTICAS DE UM 

LOTEAMENTO URBANO QUE NÃO APRESENTA A INFRAESTUTURA 
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EXIGIDA POR LEI, PORQUANTO SITUADO EM ZONA RURAL.

Decisão/Despacho:Vistos. 1. Em prestígio aos princípios da ampla defesa 

e do contraditório, INTIME-SE o requerido LUIZ ANTÔNIO LEMOS por seu 

constituído (Dr. Paulo Roberto de Almeida Santos Filho), via publicação 

oficial, para, querendo, apresentar contrarrazões do recurso embargos de 

declaração opostos pelo MPE às fls. 479/481, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para deliberação. 3. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019. 

Rodrigo Roberto Curvo. Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:ELIANA MONTILHA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Criminais

1ª Vara Criminal
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Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 12008-27.2005.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO MOURA NUNES

INTIMANDO: Réu(s): Paulo Moura Nunes Filiação: João Paulo de Souza 

Nunes e Maria Miguelina da Silva Moura, data de nascimento: 06/06/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serv. de pedreiro, 

Endereço: Rua: E, Qda.06, Casa 09, Bairro: Residencial Milton Figueiredo, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, PAULO MORA NUNES, para comparecer a 

sessão de julgamento, que será realizada no dia 18/02/2020, às 13h30m, 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 

localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 2823-52.2011.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ADEMAR LEITE FARIAS

INTIMANDO: Réu(s): Ademar Leite Farias, Cpf: 00793352177, Rg: 

13903470 SSP MT Filiação: Orimar Leite Farias e Claudia Maria Leite, data 

de nascimento: 26/07/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

micro empresário, Endereço: Rua 402, Quadra 127, Casa 56, Setor 4, 

Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, ADEMAR LEITE FARIAS, para comparecer 

a sessão de julgamento, que será realizada no dia 13/02/2020, às 13h30m, 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 

localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5734-71.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SILVIO JORGE NEVES BOTELHO

INTIMANDO: Réu(s): Silvio Jorge Neves Botelho, Cpf: 00647664119, Rg: 

1.441.649-2 SSP MT Filiação: Waldyr da Cruz Botelho e Carmem Neves da 

Silva, data de nascimento: 12/12/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Endereço: Rua 05, Nº 508, Qd. 27, Bairro: 

Industriário, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, SILVIO JORGE NEVES BOTELHO, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

03/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 9954-25.2004.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DEVAIL RODRIGUES GONÇALVES

INTIMANDO: Réu(s): Devail Rodrigues Gonçalves, Cpf: 53742290100, Rg: 

811392 SSP MT Filiação: Erasmo Leite Gonçalves e Brasilina Rodrigues 

Gonçalves, data de nascimento: 11/08/1972, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, cobradora, Endereço: Rua 25,Qd.41, Casa 28,, 

Bairro: Cpa Iii, Setor V, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, DEVAIL RODRIGUES GONÇALVES, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

10/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.
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Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 10703-08.2005.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ARNALDO DE SOUZA FERREIRA

INTIMANDO: Réu(s): Arnaldo de Souza Ferreira, Cpf: 69812420100, Rg: 

11921455 SSP MT Filiação: Cicero Laurindo Ferreira e Raimunda Rodrigues 

de Souza, data de nascimento: 19/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cabeleleiro, Endereço: R. T, Qd. 42, C. 03, Bairro: 

Jd. Brasil, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, ARNALDO DE SOUZA FERREIRA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

19/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 18636-22.2011.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SÉRGIO GERALDO DOS REIS

INTIMANDO: SÉRGIO GERALDO DOS REIS, Cpf: 52395758604, Rg: 

3603134 SSP MG Filiação: Maria Pepetua Reis e João Duarte dos Reis, 

data de nascimento: 23/04/1965, brasileiro(a), natural de Patrocinio-MG, 

solteiro(a), func. prefeitura cuiaba, Endereço: Rua 01, Quadra 29, Casa 

18, residencial Júlio Domingos de Campos, Cel. 99997-1106, Cidade: 

Várzea Grande-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, SERGIO GERALDO DOS REIS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

07/02/2020, às 09h00m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc;Não havendo diligências a ser 

realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 09h, no Plenário do Tribunal do Júri 

desta capital.Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do 

ato. Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas 

partes.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 30634-11.2016.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA

AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

INTIMANDO: RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA; e

 AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

FINALIDADE: Intimar os acusados RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA, CPF: 

70068370148, Rg: 1389452 ssp TO Filiação: Amancio Alves de Santana e 

Josefa Alves da Silva, data de nascimento: 08/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Juazeiro-BA; e AMANDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, CPF: 

00042454581, Rg: 327794-0 ssp DF Filiação: Amando Pereira dos Santos 

e Eulina Medrado dos Santos, data de nascimento: 27/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Barra-BA, para participarem da sessão de 

julgamento, que será realizado no dia 16 de MARÇO de 2020, às 

13h30min, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de 

Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, 

Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, Cep:78049905, 

Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 16 de março de 2020, às 13h30min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 111278 Nr: 16952-04.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES LUDGERO MOREIRA HOLLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB/MT 6.412 - OAB:6.412, SAMUEL CARVALHO JUNIOR - 

OAB:5491/MS

 Autos Código n° 111278

Vistos...

Abra-se vista às partes para os fins do artigo 422 do CPP , sob pena de 

preclusão, devendo, ainda, atualizar o endereço das testemunhas que, na 

oportunidade, arrolarem.
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 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2019.

 Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 163522 Nr: 20971-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVID PACHECO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Autos Código n° 163522

Vistos, etc;

Estes autos tramitam somente em relação ao acusado DAYVID PACHECO 

QUEIROZ, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, 

incisos II e IV, c/c o artigo 29; artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 

14, inciso II, c/c o artigo 29 (por quatro vezes) e artigo 158, § 1º, do 

Código Penal, na forma do artigo 69, também do CP.

 Quanto aos demais pronunciados: Cleverson, Adriano, Adilson e Ezio, já 

foram submetidos a julgamento nos autos desmembrados código n. 

148313, sendo que Wesley, denunciado apenas no artigo 288, parágrafo 

único, do Código Penal, foi impronunciado (fls. 763).

Assim, no tocante apenas ao acusado DAYVID, abra-se vista às partes 

para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de preclusão, devendo, ainda, 

atualizarem o endereço das testemunhas que, na oportunidade, arrolarem.

Anoto, por oportuno, que Dayvid foi preso no dia 20/12/2017, em virtude 

da decretação da sua prisão preventiva. Sua prisão foi mantida em sede 

de Audiência de Apresentação (fls. 895/896) e posteriormente ratificada 

na decisão de pronúncia (fls. 1148/1157). Contudo, foi colocado em 

liberdade no dia 22 de maio de 2019, em virtude de decisão proferida nos 

autos do Habeas Corpus nº 171212 (STF) (fls. 1430/1437).

Portanto, retire-se da capa dos autos a tarja preta indicadora de 

“processo de réu preso”.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 418352 Nr: 23629-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT, DENILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B

 Autos código nº 418352

Vistos, etc.

 Designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 30 de 

março de 2020, às 13h30min.

Às providências.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2019.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335656 Nr: 16714-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Jose Aparecido da Silva Freire, Cpf: 00919623158, Rg: 

14875314 SSP MT Filiação: Jose Freire e Luzia da Silva Freire, data de 

nascimento: 26/04/1979, brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, 

convivente, pedreiro, Endereço: Rua João Goulart, Q. 43, Lote 39,, Bairro: 

Jaime Fuji ii, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Finalidade:Intimar o acusado, JOSÉ APARECIDO DA SILVA FREIRE, para 

comparecerem a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

11/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sebastião do Espirito Santo Junior

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368041 Nr: 8132-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GERALDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/O, JUAREZ ANTÔNIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB/MT 2638 - OAB:2638

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Willian Geraldo de Jesus, Cpf: 04411513102, Rg: 

1794068-0 SSP MT Filiação: Maxson Maseto de Jesus e Irani Geralda da 

Silva, data de nascimento: 18/02/1985, brasileiro(a), natural de Chapada 

dos guimarães-MT, convivente, servente de pedreiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o acusado, WILLIAN GERALDO DE JESUS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

06/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 
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portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 12008-27.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MOURA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Paulo Moura Nunes Filiação: João Paulo de Souza Nunes 

e Maria Miguelina da Silva Moura, data de nascimento: 06/06/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serv. de pedreiro, 

Endereço: Rua: E, Qda.06, Casa 09, Bairro: Residencial Milton Figueiredo, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o acusado, PAULO MORA NUNES, para comparecer a 

sessão de julgamento, que será realizada no dia 18/02/2020, às 13h30m, 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 

localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sebastião do Espirito Santo Junior

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305071 Nr: 2823-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Ademar Leite Farias, Cpf: 00793352177, Rg: 13903470 

SSP MT Filiação: Orimar Leite Farias e Claudia Maria Leite, data de 

nascimento: 26/07/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

micro empresário, Endereço: Rua 402, Quadra 127, Casa 56, Setor 4, 

Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o acusado, ADEMAR LEITE FARIAS, para comparecer a 

sessão de julgamento, que será realizada no dia 13/02/2020, às 13h30m, 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 

localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 9954-25.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Devail Rodrigues Gonçalves, Cpf: 53742290100, Rg: 

811392 SSP MT Filiação: Erasmo Leite Gonçalves e Brasilina Rodrigues 

Gonçalves, data de nascimento: 11/08/1972, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, cobradora, Endereço: Rua 25,Qd.41, Casa 28,, 

Bairro: Cpa Iii, Setor V, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o acusado, DEVAIL RODRIGUES GONÇALVES, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

10/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sebastião do Espirito Santo Junior

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77313 Nr: 10703-08.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Arnaldo de Souza Ferreira, Cpf: 69812420100, Rg: 

11921455 SSP MT Filiação: Cicero Laurindo Ferreira e Raimunda Rodrigues 

de Souza, data de nascimento: 19/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cabeleleiro, Endereço: R. T, Qd. 42, C. 03, Bairro: 

Jd. Brasil, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Intimar o acusado, ARNALDO DE SOUZA FERREIRA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

19/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 585221 Nr: 10806-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4.344-A/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:MT 15.304

 Autos código nº 585221

Vistos, etc.

 Ante os pedidos formulados pela Defesa Técnica dos acusados José 

Francisco, José Edmilson e Jefferson, redesigno a sessão de julgamento 

para o dia 16 de abril de 2020, às 09h.

 Em relação ao corréu Claudiomar, inviável a cisão do julgamento.

 Nos processos afetos ao Tribunal do Júri vige o princípio da unicidade 

dos julgamentos, prestigiando ao máximo a unidade dos julgamentos de 

coautores e partícipes, notadamente para se evitar decisões conflitantes.

 A única exceção trazida pela lei adjetiva penal, no que concerne ao 

desmembramento dos julgamentos, é se em razão das recusas dos 

jurados não se alcançar o número mínimo de 07 (sete) para compor o 

Conselho de Sentença (CPP, art. 469, § 1º).

 Quanto à regra genérica do artigo 80 do CPP, aplica-se apenas de forma 

subsidiária e se houver motivo relevante, que no caso concreto não resta 

configurado, muito pelo contrário, a separação dos julgamentos implicaria 

em dispêndio de dinheiro público e prejuízo aos trabalhos do Tribunal do 

Júri, superlotando ainda mais a pauta de julgamentos.

Este é apenas um dos processos da denominada “Operação 

Mercenários”, em trâmite na comarca de Várzea Grande, e que em virtude 

de desaforamento serão julgados perante o Tribunal do Júri de Cuiabá.

 Tratam-se de processos com vários réus (coautores e partícipes), 

representados por diversos advogados, o que exige no mínimo 02 (dois) 

dias de julgamento para cada processo, de modo que o desmembramento 

somente deverá ser feito em situação excepcionalíssima, sob pena de se 

multiplicar ainda mais o número de sessões que serão necessárias para 

se julgar todos os casos.

 No caso concreto, insta ressaltar que Claudiomar está preso 

preventivamente em virtude de outras ações penais e, inclusive, foi 

condenado nos autos código nº 575641, à pena de 22 (vinte e dois) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, no qual 

negado o apelo em liberdade. Logo, o adiamento não lhe trará prejuízo de 

ordem processual.

 Em situação análoga, relativa à separação dos julgamentos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

 (...) – 1.4. QUARTA PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO PELA 

AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – PRECLUSÃO EM 

RELAÇÃO AO SEGUNDO SENTENCIADO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO 

MOMENTO OPORTUNO – JULGAMENTO CONJUNTO DE ACUSADOS QUE 

APRESENTAM VERSÕES CONFLITANTES QUE NÃO CONSTITUI 

CERCEAMENTO DE DEFESA – (...) 1. Preliminares. (...) 1.4. O julgamento 

conjunto de acusados que apresentam versões conflitantes, não implica 

no tolhimento à ampla defesa de qualquer deles, em razão do tempo que 

lhes é destinado para sustentar suas teses ao corpo de jurados. Ademais, 

a regra é a unicidade do processo e do julgamento, seja por razões de 

eficiência e economia processual, seja por motivação de justiça e 

equidade, a fim de evitar-se decisões contraditórias. (...) 3. Primeira 

preliminar não conhecida e as demais rejeitadas. No mérito, apelo 

ministerial provido e defensivos parcialmente providos. (TJ/MT, N.U 

0003042-26.2015.8.11.0042, Ap 29248/2017, DES.LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado 

no DJE 23/03/2018).

No mesmo sentido o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul:

 CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CISÃO DO JULGAMENTO. A 

nova redação do artigo 469 do Código de Processo Penal adota o princípio 

da unicidade dos julgamentos, que passou a ser a regra, e a cisão a 

exceção. Já a regra do artigo 80 CPP, que permite a cisão facultativa, por 

motivo relevante, é genérica. Preferência daquela. CORREIÇÃO PARCIAL 

PROCEDENTE. UNÂNIME. (Correição Parcial Nº 70036853638, Terceira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 24/06/2010).

Assim, tomem-se as providências cabíveis para a realização do ato, na 

data acima redesignada, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito, em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322608 Nr: 1756-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZES ANTÔNIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Juizes Antônio Correa, Cpf: 86609297134, Rg: 

1257090-7 SSP MT Filiação: Joana Guarberta Correa, data de nascimento: 

19/04/1977, brasileiro(a), natural de Rosario d'oeste-MT, convivente, 

atendente de alarme, Endereço: Rua 27, Qd. 141, Casa 55., Bairro: Pedra 

90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o acusado, JUIZES ANTONIO CORREA, para comparecer 

a sessão de julgamento, que será realizada no dia 04/02/2020, às 13h30m, 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 
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localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sebastião do Espirito Santo Junior

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 136195 Nr: 8384-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449

 Autos Código n° 136195

Vistos, etc.

Intime-se a defesa do acusado para, no prazo de 05 dias, restringir o 

número de testemunhas arroladas às fls. 442/443, até o máximo de 05, de 

acordo com o que preceitua o artigo 422 do CPP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319092 Nr: 18636-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GERALDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:SÉRGIO GERALDO DOS REIS, Cpf: 52395758604, Rg: 3603134 

SSP MG Filiação: Maria Pepetua Reis e João Duarte dos Reis, data de 

nascimento: 23/04/1965, brasileiro(a), natural de Patrocinio-MG, solteiro(a), 

func. prefeitura cuiaba, Endereço: Rua 01, Quadra 29, Casa 18, 

residencial Júlio Domingos de Campos, Cel. 99997-1106, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Intimar o acusado, SERGIO GERALDO DOS REIS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

07/02/2020, às 09h00m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc;Não havendo diligências a ser realizadas e 

nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o 

presente processo, ordenando que o acusado seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 07 

de fevereiro de 2020, às 09h, no Plenário do Tribunal do Júri desta 

capital.Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato. 

Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas 

partes.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134992 Nr: 3010-31.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO CEZAR 

DUARTE FILHO, para devolução dos autos nº 3010-31.2009.811.0042, 

Protocolo 134992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 68456 Nr: 176-55.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMON LUCAS DIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laryssa Taques de Lara 

Pinto - OAB/MT 17674 - OAB:MT0017674O, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Autos código nº 68456

Vistos, etc.

 Ante o pleiteado às fls. 562, redesigno a sessão de julgamento para o dia 

18 de março de 2020, às 13h30min.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 139429 Nr: 7980-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 
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OAB:14981

 Autos código nº 139429

Vistos, etc.

 Ante a necessidade de readequação da pauta, vez que na data 

anteriormente designada estarei presidindo Audiências de Custódia, 

redesigno a sessão de julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 

13h30min.

 Às providências.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 16714-09.2012.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE APARECIDO DA SILVA FREIRE

INTIMANDO: Réu(s): Jose Aparecido da Silva Freire, Cpf: 00919623158, 

Rg: 14875314 SSP MT Filiação: Jose Freire e Luzia da Silva Freire, data de 

nascimento: 26/04/1979, brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, 

convivente, pedreiro, Endereço: Rua João Goulart, Q. 43, Lote 39,, Bairro: 

Jaime Fuji ii, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, JOSÉ APARECIDO DA SILVA FREIRE, para 

comparecerem a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

11/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 7 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 8132-49.2014.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILLIAN GERALDO DE JESUS

INTIMANDO: Réu(s): Willian Geraldo de Jesus, Cpf: 04411513102, Rg: 

1794068-0 SSP MT Filiação: Maxson Maseto de Jesus e Irani Geralda da 

Silva, data de nascimento: 18/02/1985, brasileiro(a), natural de Chapada 

dos guimarães-MT, convivente, servente de pedreiro, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, WILLIAN GERALDO DE JESUS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

06/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 8 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 1756-18.2012.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JUIZES ANTÔNIO CORREA

INTIMANDO: Réu(s): Juizes Antônio Correa, Cpf: 86609297134, Rg: 

1257090-7 SSP MT Filiação: Joana Guarberta Correa, data de nascimento: 

19/04/1977, brasileiro(a), natural de Rosario d'oeste-MT, convivente, 

atendente de alarme, Endereço: Rua 27, Qd. 141, Casa 55., Bairro: Pedra 

90, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, JUIZES ANTONIO CORREA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

04/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 13483-42.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ALEX SOARES DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Alex Soares da Silva, Rg: 12949930 SSP MT Filiação: 

Mário Ramos Gonçalves e Marilene Soares da Silva, data de nascimento: 

13/05/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

8, Qdra 11, Casa 57, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, ALEX SOARES DA SILVA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

12/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.
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 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h30min.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 487080 Nr: 26674-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, Luiz Henrique Baldissera - OAB:55717, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc,

Cuida-se de pedido de permanência no sistema penitenciário federal 

formulado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos em desfavor do 

penitente Toleacil Natalino da Costa.

 Às fls. 153, o advogado Marcelo Felício Garcia apresentou petição 

requerendo sua habilitação como patrono da parte.

Intimado para se manifestar, quedou inerte, como se vê da certidão de fls. 

158.

Desta feita, determino seja publicada via DJE nova intimação do patrono 

constituído para que, no prazo de 05 (cinco)dias, apresente peça 

defensiva e procuração.

Findo referido prazo, volvam-me conclusos.

Às providências com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 604117 Nr: 43971-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Ante o teor da decisão proferida à fls. 03/03vº e ainda, da documentação 

acostada aos autos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à 

defesa do representado no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 561289 Nr: 5009-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DA 4º PROMOTORIA 

CRIMINAL DE CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI MORAIS - 

OAB:21.143/O

 Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pela defesa da 

recuperanda Anna Flavia de Lucca Morais, acerca de pedido de 

realização de audiência admonitória.

Compulsando os autos, verifico que a audiência foi realizada dia 

04/07/2019 conforme sequencial 13, item 13.1, 13.2 do PEP n° 

37859-14.2018, sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Dê-se vista a defesa para a ciência da manifestação ministerial, a julgar 

extinto o recurso pela perda do seu objeto.

Dessa forma, determino o arquivamento do mesmo com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 577898 Nr: 20447-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Ante o teor da informação prestada pela Superintendência de Gestão 

Penitenciária à fls. 13, verifica-se que o recuperando não possui perfil 

para ser transferido para o Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Desta feita, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa.

Intime-se.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 561860 Nr: 5514-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Ante a informação constante à fls. 167, cujo teor informa da 

impossibilidade de acolhimento do penitente em uma das unidades 

prisionais do Estado, em face da ausência de presídios de segurança 

máxima, deixo de acolher o pedido de transferência formulado.

Comunique-se ao solicitante.

Após, arquive-se com as baixas estilares.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 602886 Nr: 42897-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GISELMA CARMEM CAMPOS CARNEIRO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

CUIABA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:17.928 MT, WMARLEY LOPES FRANCO - OAB:3.353 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Cuida-se de atestado de vaga requerido pela defesa da penitente Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, atualmente recolhida na Comarca de 

Santana/SP, em virtude da condenação à pena de 22 (vinte e dois) anos e 

06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

Segundo informa a defesa, a penitente possui familiares perante a 

Comarca de Cuiabá, pelo que faz prova da documentação de fls. 12/13.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público foi 

contrário ao pleito, salvo acolhimento mediante permuta.

É o relato.

Decido.

Compulsando detidamente a documentação acostada ao feito, verifica-se 

que o comprovante de endereço de fls. 12, está ilegível.

Assim, intime-se a defesa para que apresente documentação legível que 

indique os vínculos com esta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido referido prazo, com ou sem a juntada de resposta, 

volvam-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Decisão

RELATÓRIO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL

(art. 66, VII, LEP)

I. COMARCA: CUIABÁ

II. UNIDADE PRISIONAL: PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO

III. DATA DA INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO: 26/11/2019

IV. LOCAL DA INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO: SETOR ADMINISTRATIVO E 

CARCERAGEM DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO

V. Nº. DA PORTARIA QUE DESIGNOU A CORREIÇÃO: 004/2019

VI. DADOS CORREICIONADOS:

 VII. NÚMERO DE RECUPERANDOS NA UNIDADE: 2313

a) Nº DE VAGAS NA UNIDADE:891 (não foi informada, oficialmente, a 

construção de novas camas na Unidade)

b) Nº DE RECUPERANDOS EM TRABALHO INTERNO: 278

c) Nº DE RECUPERANDOS EM TRABALHO EXTERNO: 18

d) Nº DE RECUPERANDOS QUE ESTUDAM NA UNIDADE:275

 VIII. QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE PRISIONAL

 a) Total de agentes penitenciários: 283 (duzentos e oitenta e três)

b) Total de assistentes administrativos: 13 (treze)

c) Advogado: 01 (um)

Obs: Os agentes penitenciários se dividem nas áreas de escolta, muralha, 

corpo da guarda, armaria, contenção e carceragem.

 d) Médicos contratados: 03 (três)

e) Total de enfermeiros: 03 (três)

f) Total de técnicos de enfermagem: 11 (onze)

g) Total de assistentes sociais: 06 (seis)

h) Total de psicólogos: 02 (dois)

i) Total de odontólogo: 01 (um)

j) Total de Auxiliar de dentista: 03 (três)

k) Total de farmacêuticos: 01 (um)

VII. 3) DISPOSIÇÃO DOS MÓVEIS E CONDIÇÕES DE HIGIENE E ORDEM DO 

LOCAL DE TRABALHO: No setor administrativo, os móveis estão 

dispostos de forma adequada, bem como foram realizadas recentes 

reformas nos dormitórios, refeitório e setor administrativo.

VII. 4) QUESTÕES DE SEGURANÇA:

4.a) Dos agentes penitenciários: Dentre os pontos de principal destaque 

encontra-se a superlotação de recuperandos na Unidade e a ausência de 

servidores no montante adequado para a garantia da segurança em sua 

totalidade. É importante destacar que, embora determinada a interdição 

parcial da referida unidade prisional na data de 25/08/2015, quando da 

correição anual de 2015, renovando-a em 2016 e 2017, nenhuma 

providência foi tomada para a diminuição do número de penitentes na 

unidade. A contrário, pois a Penitenciária Central do Estado, atualmente, 

encontra-se com um número expressivo de penitentes oriundos de outras 

Comarcas, com mandados de prisão de outros Estados e cidades, sem 

qualquer providência, bem como, à revelia deste magistrado, permanece 

recebendo penitentes indisciplinados de unidades prisionais do interior, 

sem atenção à necessária permuta.

A par dos parcos investimentos realizados pelo Poder Público, foi 

constatado na oportunidade da realização da correição anual, o empenho 

dos servidores para a manutenção da ordem e disciplina da unidade, bem 

como, o comprometimento com a formação. No momento da correição 

estava sendo realizado um curso de Intervenção Rápida, com duração de 

25 (vinte e cinco) dias, com a participação de servidores dos Estados de 

Goiás e Tocantins.

 4.b) Dos recuperandos: Quanto à segurança dos recuperandos na 

Unidade prisional, destaca-se a necessidade de se garantir aos penitentes 

de outras localidades que o cumprimento de suas penas seja feito nas 

Comarcas onde residem seus familiares, bem como, realizar a triagem 

sobre o perfil do penitente a ser recebido na Penitenciária Central do 

Estado, já que, conforme verificado in loco, há a transferência reiterada de 

penitentes de todas as localidades do Estado, sob a argumentação de alta 

periculosidade ou ainda, sob o argumento de reformas no interior de 

outras unidades prisionais, sem o retorno dos penitentes, mesmo após 

encerrado as ditas reformas.

Para tanto, desde já, deverá a Secretaria Adjunta de Administração 

Penitenciária, VERDADEIRAMENTE, promover um levantamento da origem 

dos penitentes de outras localidades para a imediata transferência, ainda 

que sob permuta com os cuiabanos e várzea-grandenses que se 

encontram reclusos no interior de nosso Estado.

 Ademais, como mencionado, a SESP promove referidas transferências 

sem qualquer autorização deste Juízo e à revelia da direção da unidade, 

observação já constante da correição realizada no ano de 2016 e 2017, o 

que evidencia que o total descaso com as ordens emanadas deste Juízo, 

posto que, como salientado alhures, a PCE, assim como o CRC, 

encontra-se sob interdição parcial.

 VII. Se foram sanadas e não estão sendo repetidas as irregularidades 

constatadas na correição anterior, adotando as providências disciplinares 

cabíveis: Destaca-se que da oportunidade do mutirão/correição realizados 

no ano de 2018, inúmeras modificações positivas foram verificadas e, na 

presente correição, verificamos ainda a reforma dos espaços destinados 

aos servidores, tais como o refeitório, parte administrativa, setores de 

saúde e espaços externos. A partir do mês de Agosto, foi relevante a 

realização da operação denominada "Elisson Douglas", cuja finalidade 

precípua foi a reforma de raios das unidades e a restruturação do 

procedimento intramuros, devendo ser reconhecida a considerável 

melhora das instalações daquela Unidade, principalmente com a abertura 

de "janelas" para visualização dos raios e respectivos corredores, bem 

como, o fechamento dos "orelhões", que interligavam os cubículos.

VII.5) Se a secretaria da unidade possui Lei de Execuções Penais (Lei 

nº7210/1984) e o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos 

Prisionais do Estado de Mato Grosso: sim

VII.6) Se o arquivo de livros, pastas e papéis é seguro, limpo, livre de 

insetos: sim

VII.7) Se há inventário de bens dos presos, tais como documentos e 

roupas e, ainda, se as informações são colhidas na entrada do preso no 

estabelecimento prisional: a relação de bens é realizada de forma manual 

pela secretária do Diretor da Unidade prisional e os bens são colocados 

no cofre a unidade prisional: De acordo com informações prestadas pela 

unidade prisional, o setor social mantem os documentos pessoais dos 

recuperandos como RG, CPF, CNH, dentre outros, em envelope 

individualizado e armazenado em ordem alfabética em caixas de arquivo.

VIII.8) Se o cadastramento e controle dos documentos atinentes a cada 

preso é feito em pasta individual, colocada em fichário por ordem 

alfabética ou, se possível, virtual: Há o sistema SIAPEN, porém, os 

documentos físicos referentes a mandados de prisão, alvarás e qualquer 

documento do recuperando como saídas médicas, requisições de 
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audiências, são armazenadas em fichários, ordenados por matrícula. O 

sistema SIGEPEN está em fase de implantação e pende de lançamento dos 

dados dos recuperandos. O referido sistema contará com o cadastro 

único de recuperando, bem como, informações acerca de visitas e demais 

dados referentes à prisão e ao cumprimento de pena. Sua total 

implantação possibilitará uma transformação, radical, na rotina da unidade, 

pois propiciará uma radiografia imediata no dia-a-dia interno, com a 

aplicação das medidas de reinserção social, de modo adequado com o 

perfil do recuperando.

LIVROS EXISTENTES NA UNIDADE PRISIONAL:

1) Livros de ocorrência da unidade e entrada e saída de pessoas, os 

quais são armazenados e mantidos em arquivo morto.

IX. OUTRAS OBSERVAÇÕES REPUTADAS IMPORTANTES:

a. DAS VERIFICAÇÕES IN LOCO:

Da entrada da unidade:

 Portão de acesso e local para acomodação das visitas:

Na entrada da unidade prisional verifica-se de plano que há um local para 

espera dos visitantes até o momento de entrada na unidade. Referido local 

é coberto e dotado de bancos para espera. Na entrada da unidade 

prisional há orientações visíveis quanto aos procedimentos a serem 

adotados para atendimento. As visitas são realizadas todas as 

sextas-feiras, sábados e domingos.

Para a confecção de carteiras, deverão os interessados recorrer ao 

Ganha Tempo de Cuiabá, munidos da documentação constante no art. 5º, 

da Instrução Normativa nº007/2019/SAAP/SESP.

No tocante à realização de visitas, os recuperandos mencionaram que a 

revisão de carteiras de visitantes da unidade e a necessidade de 

casamento civil para a confecção do documento, circunstância esta que 

se revela desproporcional, posto que a união estável é 

constitucionalmente equiparada ao casamento civil. No mais, a nominada 

Instrução Normativa contempla a hipótese de comprovação da união 

estável por instrumentos diversos, como se vê do inciso VIII, art. 5º. 

Inobstante, deverá a SAAP informar o motivo da não obediência aos 

termos da legislação em vigor.

Da revista realizada nos visitantes

Para realização da revista aos visitantes, são utilizados os seguintes 

materiais: 01 (um) scanner corporal, 02 (duas) banquetas para detectar 

metais, 03 (três) raquetes para detectar metais e 02 (dois) scanners de 

materiais, sendo seguidos os procedimentos da Instrução Normativa 

nº007/2019/SAAP/SESP, de 25/09/2019.

Cumpre destacar que os materiais que adentram a unidade prisional 

passam por dupla verificação, já que submetidos a raio-x na entrada da 

unidade e, posteriormente, na entrada dos raios, o que firma ainda mais a 

segurança.

 (cadastramento de visitantes) (entrada)

 Escaner corporal

Verifica-se na foto acima o procedimento de cadastramento na entrada da 

unidade de todo e qualquer pessoa que ingressa na unidade prisional, 

providência adotada após a correição realizada no ano de 2015.

 Vejamos das fotos do local de entrada dos visitantes:

 Entrada de visitantes (fonte: Internet)

Escolta da unidade

A unidade prisional possui atualmente apenas 13 (treze) veículos, porém, 

somente 05 (cinco) são destinadas à realização de escolta de 

recuperandos, seja para encaminhamento aos fóruns da Capital, ou para 

tratamento de saúde ou para deslocamentos diversos. Tal precariedade 

dificulta sobremaneira o atendimento às ordens judiciais para chamamento 

a atos processuais e demais necessidades extramuros.

 Para garantia da segurança na entrada de veículos, a entrada da unidade 

possui bunkers, guaritas e gradeamento, garantindo a vistoria e 

percepção dos veículos que adentram à unidade.

A segurança da unidade é complementada ainda pela existência de 

câmeras de vigilância em todo o perímetro externo e interno da unidade, 

totalizando 34 (trinta e quatro) em funcionamento. Os muros externos são 

complementados por cercas eletrificadas.

Das condições dos alojamentos, refeitórios

Nesta particularidade, a unidade experimentou modificação positiva, 

apresentando um ambiente limpo e salubre, proporcionando maior 

qualidade de vida aos servidores. Não foram apresentadas quaisquer 

reclamações ou apontamentos acerca dos espaços destinados a 

descanso e alimentação dos servidores. Foi constatado in loco por este 

magistrado a salubridade e adequação dos setores administrativos, 

refeitórios e recepção.

Do acesso à saúde

 O setor de saúde funciona como uma unidade básica, das 08h às 12h e 

das 13h às 17h.

 As dificuldades elencadas por servidores que atuam na atenção à saúde 

foram a necessidade de destinação de 01 (um) veículo e equipe de 

escoltas exclusivos para este serviço, já que as saídas extramuros são 

frequentes. No presente ano, até a data da correição, foram realizados 

313 (trezentos e treze) atendimentos médicos extramuros, 200 (duzentos) 

exames e 87 (oitenta e sete) atendimentos odontológicos, sendo 

comprovada a necessidade de atenção específica.

Os servidores mencionaram ainda o grande volume de demandas judiciais 

para atendimento médico, o que, por vezes, prejudica o atendimento de 

pedidos internos que, por serem urgentes, demandas atendimento 

imediato.

Por derradeiro, clamaram pela contratação de mais 01 (um) farmacêutico e 

a dotação de mais 01 (um) consultório odontológico, posto que há 03 

(três) profissionais e apenas 01 (uma) estação de trabalho.

Os profissionais mencionaram a ausência de pactuação do município de 

Cuiabá à PNAISP, o que inviabiliza o fornecimento de medicamentos.

 Pelos penitentes foi apontada a dificuldade extrema de atenção aos 

clamores daqueles que necessitam de atendimento médico e, embora a 

unidade prisional tenha informado que existam apenas 30 (trinta) 

penitentes em tratamento de tuberculose, em todos os raios, com exceção 

do shelter e módulo de aço, foi apontada a existência de sintomáticos da 

doença que não foram submetidos a teste tuberculínico.

As ações de combate à doença, segundo mencionado pela equipe de 

saúde, consistem na realização de exames frequentes, totalizando 3600 

no ano de 2019.

Vejamos fotos do setor de saúde:

 Banheiros do setor Macas

 Das condições físicas da unidade prisional

Revisoria

 A revisoria da unidade prisional conta com amplo e refrigerado espaço 

para que advogados possam aguardar atendimento, bem como familiares:

 Sala de espera revisoria Area Externa

Consigna-se que os espaços humanizados destinados a atendimento de 

advogados, visitantes e melhoria de condições a agentes penitenciários é 

fruto de verbas provenientes da cantina da unidade prisional que, até a 

realização da correição, está cargo da Associação de Agentes 

Penitenciários, embora haja regulamentação paa que a mesma passa para 

a ser controlada pelo Conselho da Comunidade da Execução Penal de 

Cuiabá. Consigna-se que a prestação de contas da cantina está acostada 

no anexo digital.

Destaca-se, como ponto positivo na estrutura destinada a servidores, a 

reforma do refeitório da unidade e manutenção do espaço externo, 

garantindo melhor qualidade de vida.

 Da alimentação servida a agentes penitenciários e recuperandos pela 

empresa Vogue

 A entrega da alimentação é realizada em hot box em três entregas diárias, 

como se vê das fotos:

 Entrega alimentação na unidade Caminhão da empresa Vogue

No tocante à qualidade da alimentação entregue, os recuperandos, em sua 

totalidade, apresentaram reclamações acerca do alimento. Aliás, tal 

reclamação existe desde a realização da correição do ano de 2016, pois 

alegam que a carne é de péssima qualidade e aparência, arroz e feijão 

são entregues crus ou sem qualquer tempero.

Ressalta-se que a entrega de alimentação de qualidade aos recuperandos 

não se trata de mera liberalidade da empresa ou ainda favor prestado pelo 

Estado, já que o alimento entregue é fruto de um contrato firmado e, 

portanto, caso não esteja sendo cumprido a contento, deverá o 

responsável responder administrativamente com as sanções cabíveis.
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Neste ponto, na data da realização da correição ordinária, "bereus" foram 

entregues ao magistrado reclamando da qualidade do alimento fornecido.

Desta feita, deverá a empresa Vogue, bem como, a Secretaria de 

Segurança Pública, através da sua Secretaria Adjunta Penitenciária, 

encaminhar a este Juízo os relatórios mensais de alimentação do ano de 

2019 e, também, a nutricionista responsável pela unidade apresentar laudo 

de constatação da qualidade do alimento distribuído.

Do centro de treinamento de agentes penitenciários

Com o auxílio, também, de recursos da cantina da Unidade e gestão por 

meio da Associação de Agentes Penitenciários, foi construído um centro 

de treinamento para agentes de todo o Estado, o que se revela altamente 

positivo, para capacitar o uso dos meios e instrumentos de controle e 

segurança, sem descurar da dignidade no tratamento ao recuperando. Na 

data da realização da correição, um curso de Intervenção Rápida estava 

sendo desenvolvido. Atenta-se para as imagens:

 Vista superior

Curso atual

Os agentes penitenciários da Capital, atualmente, já são capacitados nas 

dependências da Penitenciária Central do Estado, bem como, os 

capacitadores do Estado de Mato Grosso são referência para todo o 

Brasil, no que diz respeito à operacionalidade prisional, o que já foi 

possível de constatar in loco na visita realizada.

Há ainda um espaço em construção que será destinado ao Centro de 

Treinamento, visando acolher os agentes penitenciários que estiverem em 

curso.

Do ensino intramuros

Do ensino ofertado intramuros via Escola Nova Chance – Nelson Mandela, 

foi constatado que 275 (duzentos e setenta e cinco) alunos frequentam as 

atividades regulares da Educação Básica, o que representa menos de 

10% (dez por cento) da população prisional. Tal direito não é conferido a 

toda massa carcerária em virtude da superlotação da unidade e a 

dificuldade premente de movimentação dos penitentes dos raios até as 

salas de aula.

Neste ponto, inúmeros recuperandos de todos os raios, com exceção do 

Shelter, informaram da pouca oferta de estudos ou trabalho.

É notório que a superlotação inviabiliza o usufruto de direitos 

constitucionalmente garantidos e, pelo que foi verificado em correição, o 

direito à formação escolar ainda é de somenos importância frente às 

demais restrições de direitos vivenciadas pelos penitentes.

O setor de educação noticiou, ainda, a realização de curso de barbeiro, 

destinado a 30 (trinta) recuperandos; o curso de costureiro industrial de 

vestuário, para 17 (dezessete) reclusos; e 02 (dois) recuperandos da 

educação superior, em parceria com a UFMT. Registra-se que o curso de 

educação superior iniciou com 18 (dezoito) vagas, mas, em face da saída 

dos alunos, fruto a progressão de regime, apenas 02 (duas) pessoas 

continuam, hoje em dia, nas atividades.

 Sala de aula Corredor multiuso

 Atividades

Das condições dos raios da unidade

Pedido de Providências nº43261-42.2019.811.0042

Antes de promover a análise das condições atuais dos raios da 

Penitenciária Central do Estado, cumprem promover uma digressão acerca 

das providências determinadas por este Juízo nos últimos 06 (seis) anos, 

vez que, continuamente, as ordens judiciais têm sido descumpridas pelo 

Estado e, mesmo intimados, os representantes do Poder Público das 

decisões lançadas nas correições anuais, nenhuma providência foi 

tomada para que as irregularidade apontadas sejam sanadas, ou mesmo, 

pontualmente, para que fosse retirada as interdições parciais, desta e de 

outras unidades, nem, tampouco, houve qualquer plano de diminuição da 

superlotação efetivamente elaborado.

O quadro atual, noticiado nos autos de nº 43261-42.2019.811.0042 e 

trazido a lume pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apenas 

reflete anos a fio de abandono do sistema penitenciário.

No que tange à estrutura física da unidade, após a explosão do muro da 

Penitenciária Central do Estado, em meados do ano de 2012, a estrutura 

dos muros ficou seriamente prejudicada, ensejando, inclusive, pedido de 

interdição total formulado pelo ilustre representante do Ministério Público 

nos autos de nº 4616-26.2011.811.0042, ainda em trâmite perante este 

Juízo.

O referido pleito de interdição não foi acolhido, mas foi solicitado à 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso que designasse 

engenheiros para realização de perícia na unidade, pelo fato de que não 

há, no Estado de Mato Grosso, penitenciária ou cadeia apta a receber a 

totalidade de presos na PCE, quer pela quantidade, quer pela 

periculosidade dos reeducandos.

 Os peritos solicitados não foram encaminhados para avaliação, 

permanecendo pendente a perícia mencionada.

Como fruto da correição anual de 2015, quando a PCE possuía 1977 (mil 

novecentos e setenta e sete), este Juízo interditou parcialmente a unidade, 

determinando que a lotação máxima se restringisse às vagas existentes, 

somadas à 50%, ou seja, ao máximo de 1335, o que não foi cumprido pela 

então Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, embora as autoridades 

tenham sido devidamente intimadas.

Fruto da inércia da Administração Pública, na correição realizada em 2016, 

a Penitenciária Central do Estado alcançava exorbitante número de 2198 

(dois mil, cento e noventa e oito) recuperandos. Assim, nessa correição 

de 2016, foram proferidas as seguintes determinações:

 "DETERMINO que, neste primeiro momento, seja possibilitada a mantença 

na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, o dobro de sua 

capacidade, ou seja, 1782 (mil setecentos e oitenta e dois) recuperandos 

e CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias para o esvaziamento dos 416 

(quatrocentos e dezesseis) penitentes em excesso. Consigno que os 

penitentes deverão ser transferidos para outras unidades do Estado, já 

que o Centro de Ressocialização de Cuiabá está também acima de sua 

capacidade, sob pena de eventual responsabilidade administrativa, penal e 

civil, bem como, demais providências cabíveis à espécie;

c) DETERMINO que, num segundo momento, no prazo de 1 (um) ano, seja 

possibilitada a mantença na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, 

150% (cento e cinquenta por cento) de sua capacidade, ou seja, 1337 (mil 

trezentos e trinta e sete) recuperandos."

Tal quadro foi repetido na correição de 2017, em que havia 2.060 (dois mil 

e sessenta) recuperandos na unidade prisional e, de igual forma, em 2018, 

quando haviam 2100 (dois mil e cem) penitentes.

Soma-se à superlotação, a existência de presos de alta periculosidade, 

que retornaram do Sistema Penitenciário Federal nos anos de 2016 e 

2017, os quais estão recolhidos na Alas A e B, do Raio 5, o que fragiliza 

ainda mais a já delicada estrutura da Penitenciária Central do Estado, ante 

o risco de tentativas de fuga e atentados.

Para ilustrar esse quadro, no mês de Outubro do corrente ano, o 

recuperando conhecido como Petróleo foi executado por companheiros de 

cela em virtude da guerra de facções. E, um mês antes, por questão de 

minutos, o recuperando Baranoski foi resgatado pelos agentes 

penitenciários, pois, como havia "rasgado a camisa" da facção, seus 

ex-companheiros estavam quebrando a parede, em direção a seu 

cubículo, para mata-lo, o que o levou a ser transferido de unidade.

Visando a melhoria das condições da unidade prisional, em 11 de Agosto 

do corrente ano, foi deflagrada a operação denominada "Elison Douglas", 

com a finalidade de promover a restruturação física dos raios 1 a 4, retirar 

todo e qualquer acesso dos penitentes a rede elétrica, bem como, 

promover alterações substanciais nas condições das celas, com 

instalação de ventilação única, fornecimento de água potável por meio de 

refrigeradores externos e retirada de excessos de materiais nos 

cubículos. Vejamos fotos das condições anteriores e atuais dos raios 

reformados:

 Corredor Central 2017 Corredor Central atual

 Refeitório raio 2017 Refeitório raio 2018

 Refeitório atual

 Como reflexo da operação, inúmeras denúncias foram encaminhadas a 

este Juízo acerca de desvios de conduta, supostamente praticados por 

agentes penitenciários.

 É importante destacar que a operação foi acompanhada por membros da 

Defensoria Pública, GMF, OAB e até mesmo por familiares de 

recuperandos que presenciaram os trabalhos em visitas pontuais.

O acompanhamento realizado pela Defensoria Pública culminou em uma 

Comissão Institucional para Inspeção e Monitoramento das Condições 

Materiais de Aprisionamento na Penitenciária Central do Estado que, a 

partir de visita realizada na unidade entre os dias 04 e 05 de setembro do 

corrente ano, produziu um relatório que indicou inúmeras irregularidades, 
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das quais, constam os seguintes apontamentos:

Superlotação da unidade

 Como acima mencionado, a inércia do Poder Público na adoção de 

Políticas Públicas para a diminuição da superlotação, gerou a situação 

atual, sendo que a operação "Elison Douglas" foi a primeira grande ação 

tomada para a reforma dos raios nos últimos anos.

Os raios 1, 2, 3 e 4, como anotado nas correições anteriores e novamente 

constatado na presente correição, estão com lotação muitíssima acima da 

normalidade, extremamente abarrotados de pessoas e, lamentavelmente, 

viraram verdadeiros depósitos humanos, sem qualquer possibilidade de 

realização de trabalhos ou projetos com os penitentes dos referidos raios, 

já que a superlotação inviabiliza qualquer transito de penitentes na 

unidade.

É imperioso mencionar que parcela considerável das anomalias 

constatadas nas outras e nesta correição, e também pela Defensoria 

Pública, são originados ou se agravam em razão da superlotação da 

unidade prisional.

Constatou-se, em toda a unidade, os tristes efeitos decorrentes do 

amontoado humano que se tornou a Penitenciária Central do Estado.

 A correição do ano de 2019, diferentemente das correições dos anos 

anteriores, visitou todos os cubículos, de todos os raios, da PCE, sem 

exceção, onde buscou ouvir os penitentes, diretamente, sem 

intermediários, acerca dos efeitos da operação e colher as principais 

reclamações, sendo que, a principal delas, nem precisava ser dita, pois 

saltava aos olhos: a hiper superlotação e suas consequências... em 

muitos cubículos, onde caberiam, no máximo 10 a 12 pessoas, 

encontram-se mais de 40! Não se enxerga o chão. Precisam dormir, 

literalmente, com a cabeça no "boi" (vaso sanitário) – e isso não é figura 

de linguagem!

Registra-se aqui, o que já foi dito nas outras correições, desde 2015: o 

Estado de Mato Grosso será sancionado pelos Tribunais Internacionais 

por violação dos direitos humanos, e isso gerará diversas consequências, 

inclusive, no campo financeiro do agronegócio, que é o nosso trunfo 

econômico, em virtude das condições que trata as pessoas que, um dia, 

erraram e estão em suas unidades, principalmente, na PCE.

 O Poder Judiciário, desde 2015 e ainda agora, de forma alguma, 

compactua com esse deliberado esquecimento por parte do Estado de 

Mato Grosso e vem, reiteradamente, colocando o dedo na ferida, em 

diversas reuniões e, principalmente, por ocasião das correições, como a 

presente, cujas deliberações servem como título judicial, a fim de ser 

executado, inclusive, em desfavor dos então titulares das respectivas 

pastas e chefias.

 Nesta visita, em um dos "bereus" encaminhados, o penitentes assim 

expressou: "venho falar também da superlotação que estamos dentro dos 

cubículos, temos inclusive presos que dormi (sic) no banheiro sem si quer 

um lençol para forrar o chão. Pega um tamanho de um cubículo desses e 

divide por 35 para o senhor ter uma visão mais ou menos do que estamos 

passando (...) está uma calamidade, se eu for te falar tudo, vou escrever 

um livro para o senhor."

 Vejamos algumas das fotos colhidas nos raios:

 Raio 1 Shelter

 Raio 3

A estrutura física, mesmo tendo experimentando mudanças positivas com 

a Operação "Elison Douglas", não é suficiente para suportar que todos 

tenham o mínimo de seus direitos respeitados, gerando privações de 

banho de sol, parca atenção à saúde e dificuldade em receber 

visitantes.¬¬

Acerca da estrutura, a operação visou precipuamente proporcionar um 

ambiente mais salubre aos recuperandos, o que foi parcialmente 

alcançado, como se vê das fotos dos raios.

 Inobstante, embora mais salubre e livre de poluição visual decorrente dos 

antigos comércios paralelos de materiais adquiridos na cantina da unidade, 

os corredores dos cubículos, outrora destinados ao banho de sol, não são 

mais ocupados, permanecendo os penitentes na "tranca" durante a maior 

parte do dia. Vejamos das fotos comparativas da unidade prisional:

Condições apresentadas no ano de 2018:

 Visão da entrada dos cubículos

 Condições do cubículo

Condições atuais:

 A segunda reclamação apresentada pelos detentos, e elencada no 

Pedido de Providências elaborado pela Defensoria Pública, foi a ausência 

de banho de sol.

Concitada, a direção da unidade prisional apresentou o Relatório de Setor 

de Segurança e Disciplina (anexo), cujo teor informa que "quanto ao 

banho de sol, não se tem uma escala pré determinada, porém, é seguida a 

orientação da Lei de Execução Penal, sendo 02 (duas) horas de banho de 

sol os raios 01, 02, 03, 04, são nas quadras destinadas aos respectivos 

raios, raio 05, lados A e B, são em solário nas respectivas áreas comuns".

Em sua representação, a Defensoria Pública informou que "em que pese a 

Direção do estabelecimento alegar estar garantindo a sua ocorrência para 

todos os presos da unidade, diversos reeducandos afirmaram estar há 

mais de 30 (trinta) dias sem a benesse."

Sobre o tema, a Lei de Execuções Penais preconiza o direito a banho de 

sol de apenas 02 (duas) horas diárias apenas quando o preso estiver 

inserido no Regime Disciplinar Diferenciado (LEP, art. 52, IV) e, neste 

ponto, ainda que tal regramento seja aplicado, deverá ser precedido pelo 

Procedimento Administrativo Disciplinar e em nenhuma hipótese é permitida 

referida restrição como sanção coletiva.

Embora a LEP não preveja expressamente as horas diárias de banho de 

sol obrigatórias a penitentes recolhidos em unidades prisionais comuns, é 

consequência lógica da disposição supratranscrita que o referido direito 

apenas poderá ser suprimido na hipótese de punição disciplinar e, ainda, 

por curto período de tempo.

 As Regras Mínimas para Tratamento de Presos, conhecidas como Regras 

de Mandela, mencionam que "As condições gerais de vida expressas 

nestas Regras, incluindo aquelas relacionadas à iluminação, à ventilação, 

à temperatura, ao saneamento, à nutrição, à água potável, à acessibilidade 

a ambientes ao ar livre e ao exercício físico, à higiene pessoal, aos 

cuidados médicos e ao espaço pessoal adequado, devem ser aplicadas a 

todos os presos, sem exceção."

A supressão do banho de sol é matéria da mais extensa gravidade, sendo 

inclusive objeto de Habeas Corpus coletivo perante o STF (HC 172136/SP), 

oportunidade em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

impetrou o mandamus, em virtude da constrição do referido direito a 

penitentes da Penitenciária de Martinópolis/SP, com os mesmos 

argumentos expostos no Pedido de Providências interposto perante este 

Juízo, os quais transcrevo:

"O banho de sol, além de beneficiar os ossos e o sistema imunológico 

(metabolização da vitamina ‘D’), regula a pressão arterial e previne 

inúmeras doenças, a exemplo do diabetes tipo 2, doenças 

cardiovasculares e até alguns tipos de câncer (como os de mama, 

próstata, pulmão, intestino etc.), trata-se, em verdade, de uma 

oportunidade dada ao preso, a fim de que ele se movimente, conviva com 

os demais detentos, troque experiências, retire um pouco o peso do 

confinamento e pratique esportes como forma de recreação e de 

manutenção da saúde. Como se sabe, todas essas atividades sociais 

resgatam a sua condição de pessoa inserida em sociedade e contribuem 

para a manutenção de sua integridade física e, principalmente, psíquica. O 

reconhecimento e respeito irrestrito a todos os direitos fundamentais da 

pessoa presa são indispensáveis para o seu desenvolvimento individual e 

criação de uma execução criminal menos injusta. Assim, não se pode 

aceitar que o banho de sol na Penitenciária de Martinópolis/SP seja 

totalmente suprimido da rotina dos presos que se encontram na ala de 

medida preventiva de segurança pessoal e disciplinar. (…)." (grifei)

Ao analisar o referido pedido, o decano da Suprema Corte, Ministro Celso 

de Mello, decidiu pela concessão liminar da ordem, citando a tese exposta 

na ADPF 347/DF que aponta o sistema penitenciário como expressão 

visível (e lamentável) de um estado de coisas inconstitucional e, 

mencionando ainda o estado permanente e inaceitável de violação aos 

direitos básicos dos presos, determinou a implementação do direito ao 

banho de sol por 02 (duas) horas diárias, no mínimo.

No caso concreto, a Penitenciária Central do Estado apresentava, em 

período anterior à restruturação ocorrida com a operação "Elison 

Douglas", o direito ao banho de sol nos solários e corredores que, 

atualmente, têm inclusive mais espaço e visibilidade que anteriormente, 
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razão pela qual, a limitação de 02 (duas) horas não se justifica.

Rememora-se, novamente, que a referida limitação diz respeito aos 

recuperandos que estão sob alguma penalidade e, salvo hipótese 

excepcional, não deve ser imposta a todos os penitentes injustificamente.

A situação é, em muito, agravada pelo torrencial calor vivido pelos 

penitentes e seus visitantes, objeto do terceiro tópico elencado pela 

Defensoria Pública e também reclamação uníssona nos raios 01 a 04.

Para restruturação, como observado nas fotos abaixo, foram instalados 

ventiladores direcionados aos cubículos para amenizar o calor.

 Porém, vê-se que se tratam de ventiladores comuns destinados ao uso 

doméstico e apenas podem permanecer ligados no calor e ainda, a uma 

distância de pelo ao menos 01 (um) metro dos cubículos já lotados. Assim, 

o vento que produzem é inócuo, sendo que a temperatura dentro dos 

cubículos beira o insuportável. Ainda, sob chuva, eis que estão instalados 

do lado externo e passíveis de serem molhados, poderão entrar em curto, 

queimando o aparelho.

 Não é despiciendo informar que, na data de 17 de Agosto de 2019, uma 

semana após o início da operação, a capital cuiabana alcançou sua maior 

temperatura do ano, atingindo 38,8° . E sensação térmica ainda maior.

Para amenizar a caótica situação, o Conselho da Comunidade da 

Execução Penal requereu perante a administração da 2ª Vara Criminal de 

Cuiabá, por meio do incidente de cód. 594973, a disponibilização de 

numerário para a instalação na unidade de climatizadores de ar 

(exaustores), cuja análise está a cargo do Juiz Titular do gabinete II, deste 

Juízo.

As atuais condições verificadas, até que se operacionalize a instalação 

de climatizadores (diga-se de passagem que são exautores, não 

ar-condicionados), beira a prática de tortura, já que há cubículos em que 

40 (quarenta) homens permanecem por até 22h ininterruptas, sob tranca, 

uns sobre os outros, em total afronta à Lei de Execuções Penais, a qual 

garante aos presos em cumprimento de pena, a salubridade do ambiente, 

com aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência 

humana (art. 88, LEP).

Esse mesmo entendimento é previsto nos diplomas legais relacionados 

pela Defensoria Pública, tais como, as Regras de Mandela e Resolução 

14/94, do CNPCP.

Daí, também, o gravame praticado pelo Estado de Mato Grosso contra as 

pessoas que possuem liberdade restrita, em suas unidades penitenciários, 

em especial, a PCE.

A visita in loco evidenciou que os cubículos não dispõem de qualquer 

janela para circulação de ar, contando apenas com o solário e corredores 

para a salubridade do ambiente, o que não é suficiente ante o montante de 

pessoas recolhidas no mesmo espaço.

Desta feita, medidas devem ser tomadas para que as violações de direitos 

decorrentes da limitação de banho de sol e ausência de ventilação 

adequada sejam cessadas imediatamente, máxime porque as condições 

atuais propiciam a contaminação de doenças infectocontagiosas em uma 

proporção alarmante, conforme petição apresentada pela Defensoria 

Pública. Aliás, isso, com certeza, reflete em toda à comunidade local, em 

virtude do trânsito de visitantes e trabalhadores (agentes, pessoal do 

administrativo, advogados, defensores, promotores, juízes, médicos, 

enfermeiros, dentistas e seus auxiliares) na PCE, que circulam 

normalmente na sociedade, podendo alastrar as doenças contraídas na 

unidade.

Salienta-se que, de acordo com a direção, a média mensal de visitantes da 

Penitenciária Central do Estado gira em torno de 3000 (três mil) pessoas 

que, por seu turno, também são sujeitas às mesmas condições de 

confinamento e, finda a visita, são agentes de proliferação e contágio de 

doenças.

 A quarta solicitação apresentada pela Defensoria Pública e também 

reflexo de inúmeras reclamações apresentadas pelos penitentes trata-se 

do fornecimento de água potável. A despeito desse tema, a Comissão 

Institucional Extraordinária do órgão mencionou:

"Apesar dos presos informarem que é garantido o banho diário, também 

informaram que existe um racionamento de água, que é fornecida 03 

vezes ao dia, durante 10 minutos por vez.

 Assim, considerando que as celas do "convívio" têm, em média, de 20 a 

30 presos, é difícil dizer se existe tempo necessário para o banho de 

todos. No mais, considerando as altíssimas temperaturas da capital 

mato-grossense, aliada ao aumento da temperatura em razão do 

confinamento, da má ventilação e da superlotação, um banho por dia pode 

não ser suficiente para garantir condições higiênicas adequadas.

 No entanto, ainda mais preocupante é o fornecimento de água para 

consumo. Isso porque, neste ponto o relato dos presos diverge em muito 

dos relatos dos agentes penitenciários.

Segundo os agentes, a água fornecida para o consumo dos presos é 

extraída de filtros espalhados pela unidade prisional e, apesar de não ser 

mantida gelada dada a ausência de refrigerador nas celas, é 

perfeitamente apta para o consumo humano.

Os presos, por outro lado, informam que a água é fornecida em "bacias" 

ou mesmo em "sacolas" e, com o passar dos dias a água se torna turva e 

cheia de sujidades, aparentemente imprópria para consumo. Durante a 

inspeção foi possível constatar que a água consumida pelos presos 

aparenta não ser própria para consumo humano, carecendo, no entanto, 

de testes específicos para uma conclusão definitiva.

 Por fim, ainda sobre a água potável e encanamento, destaque-se que em 

algumas celas foi constatada a existência de esgoto a céu aberto. Apesar 

dos agentes penitenciários considerarem um grande avanço a previsão de 

que durante a reforma a vala por onde o esgoto passa será tampada com 

concreto, o fato é que nas celas do Raio 5B, onde o problema foi 

constatado, os dejetos continuarão a correr fora de um encanamento 

apropriado.

 O mau cheiro não será contido e a contaminação continuará sendo um 

risco perene. Não foi informado a destinação dada ao esgoto. (...)

Não há água potável para consumo;"

As reclamações encaminhadas ao Juízo por meio dos "bereus" 

mencionam que "a agua quase não vem e quando ela vem, vem pouca".

 É certo que o racionamento de água é agravado pela ausência de 

recipientes que possam armazenar esse bem tão essencial, de modo que 

não é possível precisar se a água disponi

bilizada é suficiente a todos para os cuidados com a higiene pessoal que, 

conforme disposição da LEP, em seu artigo 39, IX, trata-se de dever do 

preso.

A falta d’agua agravada, sobremaneira, pela superlotação da unidade 

prisional, já que nos cubículos há apenas 01 (uma) bacia sanitária e 01 

(uma) saída de agua para banho destinada a todos os recuperandos, 

inviabiliza a higiene de todos, máxime pelo fato de que há, inclusive, 

penitentes que descansam no local destinado a higiene pessoal e 

realização de necessidades fisiológicas de todos, ante a falta de espaço 

físico aos recuperandos, que, frisa-se, estão sob tranca.

Assim, as condições verificadas distanciam-se, em muito, da 

determinação contida na regra 18, das Regras de Mandela que prevê:

Regra 18

 1. Deve ser exigido que o preso mantenha sua limpeza pessoal e, para 

esse fim, deve ter acesso a água e artigos de higiene, conforme 

necessário para sua saúde e limpeza.

 2. A fim de que os prisioneiros possam manter uma boa aparência, 

compatível com seu autorrespeito, devem ter à disposição meios para o 

cuidado adequado do cabelo e da barba, e homens devem poder barbear 

se regularmente.

Portanto, para cumprimento da referida disposição, estratégias deverão 

ser elaboradas para que o fornecimento de água se dê de maneira 

ininterrupta da unidade, salvo excepcional circunstância que deverá ser 

justificada no bojo da presente correição pelo Secretário de Segurança 

Pública, ou por seu Secretário Adjunto Penitenciário.

O ponto principal do fornecimento de água apontado pelos penitentes e 

pela Defensoria Pública diz respeito a água ser potável para consumo dos 

penitentes.

Em período anterior à operação "Elison Douglas", os recuperandos 

mantinham no solário dos cubículos freezeres com água mineral e 

bebedouros de alumínio, como se vê das fotos da correição realizada no 

ano de 2018:

 Freezer Localização do freezer nos raios

 Bebedouro localizado no solário Freezer

Após a operação, embora seja permitido aos penitentes a aquisição de 

água mineral, o estoque é limitado e não há possibilidade de refrigeração, 

já que toda e qualquer fiação elétrica foi retirada dos cubículos e solário 

dos raios 01 a 04. A água é refrigerada em um freezer posicionado acima 

dos cubículos e é dispersada por um cano único disposto ao lado de cada 

cubículo.
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 Refrigerador externo Filtro de água

 Localização dos canos de água

 Parte interna dos refrigeradores Torneiras raio 5B

Assim como os ventiladores, o refrigerador instalado na parte externa da 

unidade é de uso doméstico e está exposto às intempéries do clima, razão 

pela qual, todos os penitentes ouvidos reclamaram que a água, na maior 

parte do tempo, está quente.

De acordo com a Resolução nº03, de 05 de Outubro de 2017, do CNPCP, 

que dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação e nutrição às 

pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores do sistema prisional, 

em seu art. 3º, §11º, estabelece que deve ser oferecida água potável e 

própria para o consumo sob livre demanda a todos os grupos.

Na data da realização da correição, a água fornecida possuía aspecto 

normal, sendo que este magistrado a experimentou, porém, é possível que 

tal circunstância não se repita todos os dias, tampouco em todos os 

momentos, ante a extensa gama de reclamações sobre o assunto.

 Por esta razão, nos termos da aludida Resolução, deverá a Vigilância 

Sanitária promover análise da qualidade da água e encaminhar a este 

Juízo o relatório específico para posteriores deliberações.

No entanto, a circunstância de se manter um refrigerador exposto ao sol e 

chuva, sem que a tampa seja devidamente lacrada, com a necessária 

cobertura, desborda todo e qualquer juízo de razoabilidade, já que o 

equipamento será danificado de curto a médio prazo.

A solução anterior, que era a manutenção de refrigeradores no espaço 

interno, também não se mostra como a mais adequada, uma vez que o 

acesso a rede elétrica possibilita o carregamento de celulares.

Neste ponto, mesmo após a retirada de toda e qualquer fiação, no 

momento da realização da correição, foi possível identificar um "gato" de 

energia elétrica, certamente com o intuito de criar condições para realizar 

a carga de celulares.

 Daí, também, a necessidade de se instalar, o quanto antes, os exaustores 

(climatizadores), em local elevado, sem acesso a fiação, posto que, igual 

aconteceria com os freezers, a localização dos ventiladores, em local 

acessível aos recuperandos, que haverão de ter ingresso aos solários, 

com certeza, acarretará em técnicas para puxar fios condutores de 

eletricidade, a fim de abastecerem eventuais aparelhos celulares que 

adentrarem, de forma ilícita, na unidade.

 Como se vê, a questão não reside somente na flexibilização dos 

procedimentos e providências tomadas pela direção da Penitenciária 

Central do Estado, mas sim, criar condições para que os excessos sejam 

extirpados e, tal ambiente, só será obtido com a redução da população 

carcerária da unidade prisional.

A última temática aduzida pela Defensoria Pública em seu pedido de 

providências foi a ocorrência de atos comissivos, torturas, agressões e 

abusos em tese cometidos por agentes penitenciários contra os 

recuperandos.

 A mesma temática foi exposta nos autos de nº35788-05.2019.811.0042 e 

nº29729-98.2019.811.0042, estando o segundo expediente composto de 

1500 (mil e quinhentas) assinaturas de recuperandos da unidade prisional 

que, assistidos pela advogada Vanessa Souza, apresentaram 

documentação datada de 26.07.2019, e noticiam a ocorrência de torturas 

e de humilhações aos visitantes.

 Acerca dos episódios de agressões, o primeiro expediente, de lavra dos 

advogados Rodrigo Moreira Marinho, Jackeline Moreira Martins Pacheco e 

Edson Nascimento Rodrigues, assim expressa: "os próprios recuperandos 

afirmam serem vítimas diárias de torturas por parte dos agentes 

penitenciários, denunciando, ainda, a extrema precariedade das 

condições da referida unidade prisional" (fls. 05, Pedido de providências 

nº35788-05.2019.811.0042).

Continua, os peticionários, aduzindo fatos acerca da unidade prisional já 

repisados no presente relatório, verbis: "Em síntese, os presos foram 

privados de sua liberdade e, ao mesmo tempo, da dignidade, da saúde, do 

respeito à suas integridades físicas e mentais, de qualquer forma de 

assistência, dentre outros. Essa privação afronta o princípio da dignidade 

humana, estampado na Constituição Federativa do Brasil como um 

imperativo de justiça social. A submissão de presos a essa constante 

degradação humana é inadmissível, exigindo a pronta intervenção deste 

órgão Correicional, por ser a Instituição Máxima responsável pela 

fiscalização dos Tribunais e Juízos Executivos das penas e medidas de 

segurança."

Inobstante as graves denúncias contidas no expediente, sobre a prática 

de torturas ou agressões, as condutas não foram individualizadas, o que 

torna impossível a instauração de abertura de procedimento investigatório.

Além disso, durante a inquirição dos recuperandos, por ocasião da 

correição, ainda que o contato tenha sido direto por este magistrado, eles 

ficaram silentes sobre tão grave denúncia, nem, sequer, mostraram uma 

única pessoa maltratada, como já ocorreu em outras visitas deste juiz na 

unidade. Nada!

 Assim, não querendo fazer ouvidos moucos, em face da gravidade que é 

o crime de tortura, coisa abjeta, repugnável e adversa ao senso de 

humanidade, desde já, conclamo os patronos para que, entendendo, 

promovam a indicação pessoal dos recuperandos afetados e ainda, de 

eventuais agressores.

Não pode passar sem registro o fato, constatado, inclusive, por vídeo, 

logo após a operação "Elisson Douglas", e por testemunhos de familiares 

que foram até o juízo das Execuções Penais, dizer sobre violências entre 

recuperandos, principalmente envolvendo os faccionados e aqueles que 

são os "espirrados". Três deles, que trabalharam na organização e 

reconstrução da unidade, sofreram graves violências psicológicas e um 

deles, até mesmo, física, por, supostamente, colaborarem com a Direção 

da unidade, durante sua limpeza. Em outras palavras, sofreram "salves". E 

repete-se, foi filmado e tais imagens foram ao ar nas redes de televisão 

abertas em Mato Grosso.

Por outro lado, o expediente coletivo apresentado pela Dra. Vanessa 

Souza, de nº29729-98.2019.811.0042, traz em seu bojo missiva lavrada 

pelos recuperandos, cujo teor menciona as mazelas da superlotação e 

exigem providências.

A Defensoria Pública, acerca das agressões cometidas por agentes 

penitenciários, exemplifica como excesso, afirmando o uso de balas de 

borracha e spray de pimenta, entre outros e expressa que: "os presos 

também afirmaram sofrer violências morais pelos agentes penitenciários, 

como ameaças, intimidações, humilhações, demonstrações excessivas de 

poder e controle, de modo constante, frequente e injustificado e também 

sem prévia indisciplina dos presos".

 Ao final, citando a Convenção contra Tortura e outros tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Lei 9.455/97, Lei de Abuso de 

Autoridade e Protocolo de Istambul, requer a instauração de procedimento 

administrativo para apuração da ocorrência de crimes de tortura 

cometidos na unidade.

Neste ponto, deverá a direção da Penitenciária Central do Estado 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório detalhado acerca da 

utilização de armamento letal e não letal, inclusive acerca dos gases, no 

período compreendido entre 11/08/2019 até a presente data.

Da identificação dos agentes penitenciários

O presente tópico é recorrente nas últimas 04 (quatro) correições 

realizadas por este magistrado e se pretende que seja o derradeiro, posto 

que, durante a visita na unidade prisional, foi observada a ausência de 

identificação dos agentes penitenciários.

A necessidade da referida identificação visa não resguardar não apenas 

os recuperandos, mas também, e, principalmente, a retidão do trabalho 

realizado pela extensa maioria dos agentes penitenciários, agora, policiais 

penais.

 Eventuais denúncias feitas por visitantes e penitentes contra Agentes 

Penitenciários sem a necessária identificação, ficam obstadas de chegar a 

termo, pois inviabilizam a colheita de provas, dando aso que excessos 

ocorram, o que vem a macular a imagem de todo o Sistema. Por outro lado, 

tem o Agente Penitenciário, injustamente acusado, tem o direito de se 

defender, fazendo prova, por exemplo, que nem ao menos trabalhou 

naquele plantão.

A transparência é boa para todos, menos para os que querem se 

esconder, por, realmente, dever algo.

Os bons servidores, frisa-se, que são a imensa e esmagadora maioria, 

não podem pagar pelos erros de poucos agentes equivocados. Mas é 

indispensável que todos sejam identificados, para se separar o joio do 

trigo, ainda que com números e cores destacáveis por plantão, pois o 

conhecimento de sua real identificação deve ser feita apenas pelo próprio 

Sistema Penitenciário, aferível pela Corregedoria da SESP a todos os 

agentes penitenciários que atuem intramuros (SOE, GIR).

Assim, deverá a SESP providenciar mecanismos de identificação dos 

recuperandos (números ou cores não fixas), com o fito de identificar os 

plantões.
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 Não será admissível, nova afirmação de que "daqui há dois meses todos 

estarão identificados", pois, lamentavelmente, todo ano é essa mesma 

desculpa. Basta!

Da necessidade de providências urgentes para a diminuição da 

superlotação da Penitenciária Central do Estado

Após realização de vistoria minuciosa em toda a unidade prisional, sendo 

inclusive coletadas fotos da estrutura de segurança externa (muros, 

guaritas) e interna (bunkers, cães farejadores, sistema de monitoramento 

e toda segurança orgânica), consta-se que, embora êxitos tenham sido 

alcançados pela Administração da Unidade, máxime após a constituição 

da cantina, que destina parcela significativa de sua renda à unidade 

prisional, a superlotação carcerária impede que toda e qualquer mudança 

positiva permaneça ou se constitua na unidade.

Aliás, com tal superpopulação de pessoas presas não há como se falar 

em integração social, violando totalmente o objetivo esculpido no artigo 1º 

da Lei de Execução Penal, em especial a sua segunda parte, que assim 

prevê:

"Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado" (sublinhei).

Referida problemática é retratada nos autos de cód. 174948, desde a data 

de 05 de Abril de 2011, oportunidade em que o ilustre representante do 

Ministério Público pugnou pela interdição total das penitenciárias da Capital, 

o que, embora deferido pelo Juiz Titular da Vara de Execução Penal à 

época, não foi cumprido pela administração pública.

Em 18 de Abril de 2013, o ilustre representante do "Parquet", novamente, 

pugnou pela interdição total da Penitenciária Central do Estado, o que não 

foi deferido por este Juízo ante a patente impossibilidade de alocar os 

recuperandos em outras unidades prisionais do Estado.

Porém, embora não deferido o pedido, este Juízo solicitou, em 06 de 

Novembro de 2013, informações acerca das obras a serem realizadas na 

Penitenciária Central do Estado, as quais, mesmo tendo tomado vulto na 

administração anterior, com a construção de um novo parlatório, sala de 

atendimento para defensores públicos, sala da OAB, sala da promotoria, 

alojamentos de qualidade, banheiros femininos e masculinos, refeitório, 

sala de armas, limpeza do pátio externo e melhora na segurança, desde 

àquela data, NENHUMA vaga a mais foi construída ou disponibilizada na 

unidade e, a par dessa realidade, na data da realização da correição de 

2015, havia 1977 (mil novecentos e setenta e sete) recuperandos na 

unidade, número este que, em 09/07/2015, chegou a 2048 (dois mil e 

quarenta e oito) detentos e, em 2016, o número de pessoas saltou para 

2198 (dois mil, cento e noventa e oito) recuperandos.

 No já distante ano de 2015, este Juízo determinou a interdição parcial da 

unidade prisional nos seguintes termos:

"DETERMINO que, neste primeiro momento, seja possibilitada a mantença 

na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, o dobro de sua 

capacidade, ou seja, 1782 (mil setecentos e oitenta e dois) recuperandos 

e CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias para o esvaziamento dos 306 

(trezentos e seis) penitentes em excesso. Consigno que os penitentes 

deverão ser transferidos para outras unidades do Estado, já que o Centro 

de Ressocialização de Cuiabá está também acima de sua capacidade, sob 

pena de eventual responsabilidade administrativa, penal e civil, bem como, 

demais providências cabíveis à espécie."

Mesmo ante a determinação mencionada, em nenhum momento a 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos cumpriu com a determinação 

versada, tampouco demonstrou ou apresentou qualquer movimentação 

nesse sentido, mas, ao contrário, como os números expõem, a unidade 

prisional foi apenas superlotando ainda mais.

Novamente, no ano de 2016, este Juízo determinou a interdição parcial nos 

seguintes termos:

"a) fica absolutamente vedada à entrada de qualquer custodiado de outra 

Comarca na Penitenciária Central do Estado, cabendo essa atenção à 

Secretária de Justiça e Direitos Humanos, sob pena de eventual 

responsabilidade administrativa, penal e civil, bem como, demais 

providências cabíveis à espécie;

b) DETERMINO que, neste primeiro momento, seja possibilitada a mantença 

na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, o dobro de sua 

capacidade, ou seja, 1782 (mil setecentos e oitenta e dois) recuperandos 

e CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias para o esvaziamento dos 416 

(quatrocentos e dezesseis) penitentes em excesso. Consigno que os 

penitentes deverão ser transferidos para outras unidades do Estado, já 

que o Centro de Ressocialização de Cuiabá está também acima de sua 

capacidade, sob pena de eventual responsabilidade administrativa, penal e 

civil, bem como, demais providências cabíveis à espécie;

c) DETERMINO que, num segundo momento, no prazo de 1 (um) ano, seja 

possibilitada a mantença na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, 

150% (cento e cinquenta por cento) de sua capacidade, ou seja, 1337 (mil 

trezentos e trinta e sete) recuperandos."

Novamente (o mesmo advérbio está sendo utilizado propositalmente, 

evidenciando a reiteração, o cansaço), mesmo com a interdição parcial, a 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos fez ouvidos moucos às 

determinações exaradas por este Juízo, chegando ao cúmulo de, a partir 

de 2017, a PCE comportar número superior a 2000 (dois mil) penitentes e, 

a par das proibições judiciais, diariamente, recuperandos foram 

transferidos de Comarcas do interior e outros Estado para a unidade sem 

anuência deste Juízo, culminando com nova manutenção de interdição 

parcial nos seguintes termos:

Ressalta-se que existem razões de sobra para determinar a interdição 

total do estabelecimento prisional, pois não se deve esperar que uma 

tragédia aconteça para que a providência extrema seja decretada.

Todavia, em busca do bom senso, para não penalizar as demais Unidades 

do Estado que, provavelmente, estão a padecer do mesmo problema, 

determina-se a INTERDIÇÃO PARCIAL, a fim de se obstar a entrada de 

presos de outras Comarcas na PCE, a não ser os de Cuiabá e de Várzea 

Grande, com o fito de diminuir, para muito próximo ao número de vagas 

existentes, o número de recuperandos, objetivando permitir adotar as 

políticas de recuperação.

Com essas considerações, visando diminuir o sofrimento da população 

carcerária, bem como a impossibilidade de se permitir que a unidade 

prisional seja mantida nas condições de insalubridade e insegurança - 

precárias condições elétricas, hidráulicas e sanitárias, nem que os presos 

sejam submetidos à superlotação e ao tratamento desumano ali existente, 

favorecendo, dentre tantas consequências nefastas, à construção de 

uma criminalidade cada vez mais perversa e violenta, com espeque no 

artigo 66, inciso VIII, da Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 

observando-se um critério de razoabilidade e proporcionalidade, determino 

a INTERDIÇÃO PARCIAL DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, a 

partir desta data.

 Tal situação se repetiu no ano de 2018 e, na presente correição – 2019 – 

o número de penitentes da Penitenciária Central do Estado alcançou o 

estrondoso e calamitoso total de 2313 (dois mil, trezentos e treze) 

penitentes, revelando que o Estado permanece inerte diante das 

determinações constantes das correições judiciais anuais e, mesmo 

intimado para apresentar plano de diminuição da superlotação carcerária, 

em nenhum momento cumpriu as orientações tecidas, tampouco se mostra 

disposto a cumpri-las.

Registra-se que, neste ano de 2019, no auge da operação realizada na 

PCE, lá estavam segregadas 2.500 pessoas!

À guisa de comentário, para órgão fiscalizador do ordenamento jurídico, 

foi determinada a aplicação de astreintes, em todas as correições, desde 

2015, às autoridades que deixaram chegar nessa situação e não se ouviu 

falar em execução de tal medida, ainda que coercitivamente.

É sabido e reafirmado constantemente que o Sistema Penitenciário de Mato 

Grosso, como um todo, apenas não experimentou episódios de motins ou 

rebeliões em virtude, principalmente, dos trabalhos desenvolvidos pela 

maioria de seus servidores – agentes penitenciários e servidores 

administrativos prisionais, que, com dedicação, criam e pleiteiam soluções 

e estratégias para suprir a falta de investimentos públicos.

Porém, a par de todo o esforço, o encarceramento de pessoas nas 

condições verificadas por este magistrado configura prática de tortura, 

por parte do Estado de Mato Grosso, que, de acordo com o art. 1º, II, da 

Lei nº9455/97, se constitui em seu tipo penal como a submissão de 

alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência 

ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 

aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Nesta toada, como transcrito acima, o encarceramento vivenciado na 

Penitenciária Central do Estado se aproxima, em muito, como mencionado 

pelo Desembargador Supervisor do GMF, Orlando de Almeida Perri, "às 

masmorras medievais da Europa"

 Quando o aludido supervisor do GMF assim afirma, não está a 

desmerecer o imenso e importante trabalho dos, agora, Policiais Penais, 

especialmente, a labuta do corajoso diretor da PCE, Agpen Agno, que 

colocou sua vida em risco em prol da segurança, não só da unidade 

penitenciária, mas, de maneira especial, de todos os mato-grossenses, 
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pois, de lá, o crime organizado orquestrava as suas ações em todo Mato 

Grosso e até fora de suas fronteiras.

Frisa-se que o diretor Agno e seus comandados, vindos de todo o Estado, 

principalmente durante a operação "Elisson Douglas", foram e são 

verdadeiros guerreiros, sendo a ponta da espada ao combate à maior 

organização criminosa de nosso Estado. Eventuais excessos, como já 

mencionado, deve ser investigado pela autoridade policial competente, 

dentro de seus respectivos limites, individualizando a situação, mas não 

de forma generalizada.

O que se reclama, de modo categórico, é a falta de prioridade nos 

investimentos no Sistema Penitenciário, o que atinge, de cheio, a PCE, que 

é a maior unidade de Mato Grosso.

Investir no Sistema Penitenciário é investir em Segurança Pública.

 Nesse sentido, seria muito importante que constasse, nesta correição, os 

números oficiais do impacto que a operação "Elisson Douglas" gerou para 

a diminuição da criminalidade em nosso Estado, mas o mesmo não foi 

divulgado, sabendo-se apenas extraoficialmente, apontando drástica 

queda do crime e das organizações criminosas em MT.

Tristemente, a pena privativa de liberdade no Brasil, longe de possuir 

caráter ressocializador, atualmente assume caráter de castigo e punição. 

Uma vez recolhido, além do direito à liberdade que, em tese, deveria ser o 

único a ser retirado do preso de maneira integral, o penitente tem sua 

dignidade atravessada pela ausência de condições mínimas de higiene, 

reclusão integral por 22h consecutivas e precária assistência à saúde, em 

total dissonância com o art. 3º da LEP, que prevê que "ao condenado e ao 

internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 

sentença ou pela lei".

 A Lei de Execuções Penais menciona como obrigatória a assistência 

material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, estando 

referidos marcos como essenciais à integral social do preso quando em 

liberdade.

A PCE registrou 300 (trezentos) alunos em vagas de 

estudo/profissionalizantes, o que se revela ínfimo ante o total de sua 

população prisional.

Indagados os profissionais acerca da pouca adesão às atividades 

estudantis, como não poderia deixar de ser, a superlotação foi elencada 

como o principal fator, além de que a pequena quantidade de agentes 

penitenciários lotados na unidade também inviabiliza a movimentação dos 

penitentes às salas de aula.

A assistência à saúde, da mesma forma, é inviabilizada pela ausência de 

equipes para realizar o trânsito dos recuperandos, além de que há apenas 

03 (três) médicos na unidade, sendo que a demanda, conforme 

informação do setor de saúde, é exorbitante. Na oportunidade da 

correição, foram entregues 80 (oitenta) solicitações para atendimento 

médico.

Soma-se às necessidades acima, as péssimas condições vivenciadas 

pelos recuperandos e já apontadas no presente relatório, como o calor 

excessivo, a "tranca" por tempo superior ao previsto em lei, a 

impossibilidade de utilização dos solários e demais elementos que 

agravam, em muito, a situação da Penitenciária Central do Estado, 

inviabilizando a plena concretização dos ideais do art. 1º da LEP, acima 

mencionados, principalmente a harmônica reinserção social.

O caos generalizado e experimentado pelos penitentes é incompatível com 

todo o qualquer ditame legal previsto. Afinal, nossa Lei Fundamental 

consagra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), proíbe a 

tortura e o tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), veda as 

sanções cruéis (art. 5º, XLVII, "e"), impõe o cumprimento da pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e 

sexo do apenado (art. 5º, XLVIII), assegura aos presos o respeito à 

integridade física e moral (art. 5º, XLIX) e prevê a presunção de inocência 

(art. 5º, LVII). Esses e inúmeros outros direitos fundamentais – como 

saúde, educação, alimentação adequada e acesso à justiça – são 

gravemente afrontados pela vexaminosa realidade dos nossos cárceres.

 O quadro é também flagrantemente incompatível com diversos tratados 

internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo país, como o Pacto 

dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, ofendendo, ainda, a Lei de Execução 

Penal, como exaustivamente repisado no presente relatório.

Diante da sistemática violação de direitos exposta, bem como, em virtude 

da problemática gerada pela cultura do encarceramento, a solução que se 

impõe também não se trata de simples cálculo aritmético, já que em jogo 

estão direitos caros ao ordenamento vigente e, também, a segurança de 

toda sociedade.

O Direito Comparado oferece exitosos exemplos de intervenção da 

jurisdição constitucional diante de graves falhas em políticas públicas 

voltadas à proteção dos direitos fundamentais, dentre elas, a já acolhida 

tese do estado de coisas inconstitucional, que tem origem na Corte 

Constitucional da Colômbia e empregada pelo STF, na ADPF 347.

A Excelsa Corte exige que estejam presentes, conjuntamente, as 

seguintes condições: (I) vulneração massiva e generalizada de direitos 

fundamentais de um número significativo de pessoas; (II) prolongada 

omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para 

garantia e promoção dos direitos; (III) a superação das violações de 

direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade 

de órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da 

alocação de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes 

ou formulação de novas políticas, dentre outras medidas; e (IV) 

potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que tiverem os 

seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário.

Em recente decisão proferida no ARE 1192016 AgR/MA, a Suprema Corte 

Brasileira reconheceu possível a intervenção do Poder Judiciário na 

elaboração de Políticas Públicas consistente na promoção de medidas ou 

na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para 

dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar 

aos detentos o respeito à integridade física e moral, não sendo oponível à 

decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação 

dos Poderes, nos termos da ADPF 347.

É sabido e consabido que o Brasil, em linhas gerais, padece de 

superlotação carcerária, sendo certo que o Estado de Mato Grosso 

exaspera na "doença", estando acometido em seu grau extremo, como já 

evidenciado em correições passadas.

 As políticas públicas voltadas para o setor penitenciário são tratadas 

como medidas de somenos importância no Estado de Mato Grosso, como 

menciona ainda o Des. Orlando de Almeida Perri, na condição de 

supervisor do GMF, em recente entrevista acerca do sistema penitenciário 

estadual:

"Nós constatamos que ele não vem tendo a devida atenção do Estado. 

Quando assumimos, procuramos mostrar junto à própria Secretaria de 

Estado de Segurança Pública (Sesp), os investimentos no setor nos 

últimos anos. O que nós verificamos foi que nos últimos quatro anos, o 

investimento no sistema foi na ordem tão somente de R$ 590 mil. E desse 

montante, R$ 320 mil foram destinados à compra de armamentos e outros 

equipamentos para os agentes prisionais. Isso significa que nos últimos 

quatro anos, investimentos em melhorias foram somente R$ 270 mil. Então, 

isso revela que houve um descuido muito grande.

 Temos uma população carcerária numa ascendente. Apenas em Cuiabá, 

segundo informações que nós obtivemos, há 100 novos presos por mês. 

Então, se hoje nós já temos uma superpopulação carcerária, se nós não 

adotarmos medidas urgentíssimas, o sistema ficará inviável dentro de 

pouco tempo. Até pouco tempo atrás nós estávamos com uma população 

carcerária dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE) de mais de 

2.550 presos, numa unidade prisional que foi feita para comportar apenas 

800" (sublinhei).

As estratégias delineadas por este Juízo nas últimas 04 (quatro) 

correições não foram cumpridas pelo Poder Executivo, tampouco foram 

consideradas para a elaboração de Políticas Públicas futuras voltadas ao 

sistema penitenciário.

 Aliás, política alguma foi elaborada, oras!

O desprezo foi total!

Mesmo consciente dos reflexos nefastos do encarceramento de pessoas 

em prisões superlotadas (comprovadamente um dos principais fatores 

criminógenos na atualidade), o Estado, não só de hoje, insiste em ignorar 

essa realidade, limitando-se a repetir os erros do passado, fazendo das 

prisões simples depósitos de pessoas, sem qualquer respeito aos limites 

físicos de ocupação digna e, consequentemente, tirando qualquer 

hipótese de recuperação.

 Como visto, embora melhorias tenham sido implantadas, mormente com a 

importante operação "Elisson Douglas", A PENITENCIÁRIA CENTRAL DO 

ESTADO ESTÁ À BEIRA DO CAOS, não há estrutura de saúde, 

odontológica, psicossocial ou de agentes penitenciários para atendimento 

da demanda existente.

 Rogério Greco, em sua obra "Sistema Prisional- Colapso atual e soluções 
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alternativas", assim aborda o tema:

"...A superlotação carcerária é um mal que corrói o sistema penitenciário. 

O movimento de lei e ordem, ou seja, a adoção de um Direito Penal máximo, 

a cultura da prisão como resolução dos problemas sociais tem contribuído 

enormemente, para esse fenômeno. (...) A superlotação carcerária é um 

fator de risco não somente para os presos, que cumprem suas penas em 

situações deprimentes, como também para os funcionários encarregados 

de sua vigilância, pois o sistema penitenciário transforma-se em um 

verdadeiro barril de pólvora, pronto a explodir a qualquer momento..." 

(GRECO, Rogério. Sistema Prisional: colapso atual e soluções alternativas 

– 2ºed. rev. ampl. e atual. – Niteroi, p. 228).

 O atual universo penitenciário, com evidente superlotação, muito longe de 

devolver os egressos à sociedade, plenamente recuperandos, na 

realidade, colabora para aguçar o sentimento de revolta pelo tratamento 

indigno imposto pelo Estado no cumprimento de suas penas, como outrora 

ensinou Michel Foucault, em sua festejada obra "Vigiar e Punir", verbis:

 "(...) ‘o sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das 

causas que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê 

assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo previu, ele 

entra num estado habitual de cólera contra tudo o que o cerca; só vê 

carrascos em todos os agentes da autoridade: não pensa mais ter sido 

culpado; acusa a própria justiça’" (Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Vozes, 

2009. p.62).

Não foram outros sentimentos, senão as alegadas opressão e injustiça, 

que fizeram aflorar, em solo brasileiro, as nefastas facções criminosas.

Salutar ainda transcrever parte do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, 

no julgamento do Recurso Extraordinário 592581:

"Mas o que se verifica, hoje, relativamente às prisões brasileiras, é uma 

completa ruptura com toda a doutrina legal de cunho civilizatório 

construída no pós-guerra. Trata-se de um processo de verdadeira 

"coisificação" de seres humanos presos, amontoados em verdadeiras 

"masmorras medievais", que indica claro retrocesso relativamente a essa 

nova lógica jurídica. O fato é que a sujeição dos presos às condições até 

aqui descritas mostra, com clareza meridiana, que o Estado os está 

sujeitando a uma pena que ultrapassa a mera privação da liberdade 

prevista na sentença, porquanto acresce a ela um sofrimento físico, 

psicológico e moral, o qual, além de atentar contra toda a noção que se 

possa ter de respeito à dignidade humana, retira da sanção qualquer 

potencial de ressocialização. Sim, porque tais pessoas, muito embora 

submetidas à guarda e vigilância do Estado, devem merecer dele a 

necessária proteção, inclusive e especialmente contra violências 

perpetradas por parte de agentes carcerários e outros presos. O 

tratamento dispensado aos detentos no sistema prisional brasileiro, com 

toda a certeza, rompe com um dogma universal segundo o qual eles 37 

conservam todos os direitos não afetados pelo cerceamento de sua 

liberdade de ir e vir, garantia, de resto, expressa, com todas as letras, no 

art. 3º de nossa Lei de Execução Penal."

 Referido julgado concluiu pela possibilidade de o Poder Judiciário poder 

determinar que a Administração Pública realize obras ou reformas 

emergenciais em presídios para garantir os direitos fundamentais dos 

presos, como sua integridade física e moral.

Não se quer com a presente decisão, mesmo que por via oblíqua, controlar 

políticas públicas e eleger o Sistema Penitenciário como prioridade para os 

investimentos, como, aliás, em recente decisão (RE nº 592.581/RS), a 

Excelsa Corte entendeu possível, mas, sim, o que se refuta é a escusa de 

ausência de capacidade orçamentária para fazer frente ao precário 

quadro vivenciado. Segundo o relator Min. Ricardo Lewandowski:

"No caso dos autos, está-se diante de clara violação a direitos 

fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua 

guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a 

devida proteção. Nesse contexto, não há falar em indevida implementação, 

por parte do Judiciário, de políticas públicas na seara carcerária, 

circunstância que sempre enseja discussão complexa e casuística acerca 

dos limites de sua atuação, à luz da teoria da separação dos poderes."

Convém registrar ainda que a medida extrema a ser adotada por este juízo 

não vulnera o princípio constitucional da separação dos Poderes, já que o 

mesmo não pode ser empregado para justificar negativa de vigência aos 

comandos maiores previstos na Carta Magna e nem mesmo contrariar o 

próprio interesse público.

De igual forma restou-se evidente o descaso do Estado de Mato Grosso 

com o sistema prisional da Comarca da Capital, omitindo-se diuturnamente 

no cumprimento do disposto nas leis vigentes e mantendo-se inerte quanto 

a criação de novas vagas, pois, ao que tudo indica, se deixar como está, 

sem intervir, nada se modificará em período próximo.

Insta advertir, por oportuno, que o Poder Judiciário, dentro de seu mister 

constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o 

cumprimento da disposição mandamental que garante a integridade física e 

moral do preso, sob pena de permitir, por omissão, a infringência de 

direitos fundamentais.

 Nesse contexto, diante da centralidade do valor da dignidade da pessoa 

humana em nosso sistema constitucional, sobressai a importância da 

jurisdicionalização e da atuação garantista do Juízo da Execução de Pena, 

para assegurar o seu conteúdo mínimo aos jurisdicionados, em qualquer 

circunstância em que estes se encontrem.

 Ainda nesse viés, o Poder Judiciário, no caso em apreço, deve tomar 

postura ativa no seu mister jurisdicional, à luz do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

da República, que assim estabelece: "a lei não subtrairá à apreciação do 

poder judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito".

Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é uma das principais 

colunas que sustentam o Estado Democrático de Direito, eis que inibe que 

lesões ou ameaças de lesões a direitos sejam excluídas da análise do 

Poder Judiciário.

Depois, como pontua o Ministro Ricardo Lewandowski, "Aos juízes só é 

lícito intervir naquelas situações em que se evidencie um "não fazer" 

comissivo ou omissivo por parte das autoridades estatais que coloque em 

risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados" (STF, 

RE nº 592.581/RS, j. 13/08/2015).

E, nesse pensamento, ante a gravidade da situação, provocada pela 

superlotação, esgarçando os direitos dos custodiados, não é outra a 

conclusão senão o direcionamento de Políticas Públicas voltadas ao 

Sistema Penitenciário e ainda, políticas judiciárias para a diminuição da 

população carcerária.

 O farto acervo anexo à presente correição demonstra, categoricamente, 

a ocorrência da superlotação carcerária e da precariedade do prédio da 

unidade prisional, constatando-se, de maneira inequívoca, a ausência de 

condições mínimas que assegurem a integridade física e moral dos 

detentos, bem como, de segurança para a comunidade, não obstante o 

hercúleo esforço desempenhado pela direção da PCE para se chegar a 

um resultado satisfatório, pois, sem tal orientação, já haveria eclodido 

rebeliões e motins. Ademais, tal circunstância não reflete apenas a 

situação da PCE, mas, também, do CRC, cuja abordagem haverá de ser 

feita na correição daquela unidade.

O fato é que na PCE existem 891 vagas, para mais de 2300 pessoas 

presas. E, como se sabe, nesse período de final de ano, a tendência é 

aumentar o número de prisões e a PCE é a porta de entrada do Sistema 

Penitenciário na Grande Cuiabá.

No mais, ainda no que concerne a violação dos direitos dos presos, 

assevera-se que a superlotação não permite a correta separação entre 

presos provisórios e condenados, entre primários e reincidentes ou ainda 

de segregados maiores de sessenta anos, bem como, daq

ueles da condição LGBT ou das lideranças de facções, em face da 

absoluta ausência de espaço.

 Por fim, a assistência médica não tem sido prestada a contento, como 

mencionado retro, sendo certo que, a toda evidência, o Estado de Mato 

Grosso não oferece suporte sequer para o atendimento odontológico que, 

conforme amplamente demonstrado, sequer possui condições de trabalho.

Realizadas as constatações necessárias, facilmente se conclui que a 

manutenção das atuais condições da Penitenciária Central do Estado 

afronta ao princípio da dignidade humana que repercute em ofensa aos 

princípios, também constitucionais, de respeito a integridade física e moral 

do preso, o que deve ser prontamente combatido.

 Aliás, a presente decisão não visa somente tutelar os custodiados, mas 

também todos os que trabalham ou frequentem direta e indiretamente o 

estabelecimento prisional, muito embora, a última ratio da medida extrema 

que ora se prolata é a tutela da própria sociedade, consumidora final do 

produto gerado por estabelecimentos prisionais em desacordo com a 

legislação e ao arrepio da finalidade ressocializadora da pena.

Sim, porque a pessoa adentra no Sistema Penitenciário para ser 

reestruturada, reconstruída, recuperada, mas, nas atuais condições, sem 

qualquer possibilidade de ressocialização, sairá dali muito pior do que 

entrou.

 Destarte, diante das irregularidades constatadas e não solucionadas na 
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Penitenciária Central do Estado, do histórico e frequente descumprimento 

de promessas, prazos e acordos realizados administrativamente,

 Contudo, apesar de a Defensoria Pública requerer a total interdição da 

PCE, tal determinação implicaria em vedar, totalmente, a entrada de 

qualquer pessoa que teve sua liberdade restringida, inclusive o público de 

Cuiabá e de Várzea Grande que, em sede de audiência de custódia, 

tiveram sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Com 

isso, questiona-se, para onde seriam levadas essas pessoas?

 Sabe-se que a porta de entrada da Penitenciária Central do Estado, que 

atende as cidades de Cuiabá e Várzea Grande e seu entorno, é a PCE.

Assim, não se pode encaminha ninguém para o CRC, pois se lá trata de 

uma unidade destinada a presos condenados ou que respondem pela 

prática de crimes contra a dignidade sexual, população LGBT e de menor 

potencial ofensivo, sendo unidade de segurança média e onde se faz um 

trabalho social de recuperação de pessoas digno de aplausos e a entrada 

dessas pessoas, sem perfil, poderia por toda a estrutura de 

ressocialização de lá a perder.

Por outro lado, o Centro de Ressocialização de Várzea Grande - CRVG é 

destinado, primordialmente, a presos que se declaram faccionados ao PCC 

e o Centro de Custódia da Capital – CCC recebe apenas a prisão civil e 

aqueles presos relacionados no art. 295 do CPP.

Então, haveriam de ir para o interior do Estado? Oras, é conhecimento de 

todos que nossas cidades interioranas não possuem o aparato de 

segurança da Capital e a transferência deles para lá, além de agravar a 

situação de todos que já não é favorável, diante da superlotação de todas 

as unidades de MT, teria o problema e os custos gerados pelo transporte 

e escolta dos presos.

Logo, o que restaria seria a liberdade provisória de todos! Pois bem, isso é 

totalmente adverso ao senso de segurança que a sociedade reclama, com 

toda razão.

Apesar de o pedido da Defensoria Pública revelar atenção e zelo ímpar ao 

Sistema Penitenciário, principalmente na busca do tratamento humano para 

os que lá se encontram encarcerados, o acolhimento à medida requerida 

asfixiaria todo o Sistema Penitenciário da baixada cuiabana, levaria à 

permanência das pessoas presas nas Delegacias, em situações indignas, 

pois não possuem condições de abrigar pessoas por vários dias, além de 

gerar o caos às ruas.

Já a mera interdição parcial da unidade para entrada de penitentes, como 

já realizado desde o ano de 2015 e reiteradamente desobedecido pela 

Administração Penitenciária, como fartamente ressaltado no presente 

relatório, de forma isolada, seria providência inócua e fadada a ser 

ignorada, posto que sequer ouve interesse em executar a decisão, como 

título executivo que é, acerca da aplicação das multas cominatórias às 

autoridades do Sistema que permaneceram deliberadamente inertes.

A situação só não está pior porque a atenção à porta de entrada tem sido 

realizada com esplendor, pelas audiências de custódia, que têm evitado o 

encarceramento indevido e já apresentam resultados positivos na 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recentemente, em 

virtude de impulsionamento do CNJ, que destinou um servidor para 

acompanhamento do trabalho, este será otimizado com a atenção de 04 

(quatro) equipes psicossociais, que promoverão o acompanhamento dos 

flagranteados, visando a diminuição da reincidência.

Como se vê, essa questão merece atenção e estudo especial, diante de 

sua sensibilidade e interesse de toda a comunidade local.

No ano de 2019, a questão da superlotação carcerária foi debatida como 

nunca antes, animada pelo GMF de Mato Grosso, junto à Secretária de 

Segurança Pública, Governo do Estado e Assembleia Legislativa.

Em 26 de Junho do corrente ano, o Desembargador Supervisor do GMF, 

Orlando de Almeida Perri, por meio do Ofício nº049/2019/GMF, solicitou ao 

Corregedor de Justiça de nosso Tribunal de Justiça, a expedição de 

orientação dos juízes criminais do Estado com o objetivo de realizar a 

reanálise das prisões provisórias nas respectivas Comarcas.

Na referida data, foi constatado que o Estado alcançava o patamar de 

51% (cinquenta e um) por cento de presos provisórios, o que reflete 

diretamente na população carcerária da Penitenciária Central do Estado.

Em atenção à solicitação formulada, o Corregedor-Geral de Justiça, no 

Expediente nº0042040-53.2019.811.0000, aduziu que "a medida mais 

tangível para o desafogamento das unidades prisionais de Mato Grosso 

em um curto espaço de tempo é, de fato, a revisão/ reavaliação dos 

processos com réus presos provisoriamente, quanto à duração das 

custódias e acerca do cumprimento, ou não, de seus requisitos".

Por esta razão, expediu o ofício nº61/2019-DAPI, datado de 30.08.2019, 

determinando que os juízes criminais promovessem a reanálise das 

prisões provisórias decretadas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Findo referido prazo, embora alguns avanços tenham sido alcançados em 

algumas Comarcas, a Penitenciária Central do Estado manteve sua 

população carcerária intacta.

Ato sequente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso promoveu 

um mutirão de atendimento aos presos da unidade, sendo exitoso o 

atendimento pessoal de quase a totalidade dos recuperandos.

A operação "Elisson Douglas", realizada na unidade, também visou o 

aumento de algumas vagas, com a construção de novas camas (jegas), 

em cubículos localizados nos raios 1 a 4. Tal construção foi realizada, 

acrescentando mais uma cama acima dos beliches, transformando-os em 

triliches, porém, num mesmo espaço e com uma mesma população que se 

manteve alta, não refletindo de forma exitosa, inobstante a boa vontade da 

direção da unidade.

A verdade é que se impõe a EXTREMA E EMERGENCIAL NECESSIDADE de 

se esvaziar a PCE, aplicando-se algumas medidas.

A primeira é a transferência de todos os penitentes recolhidos na unidade 

que não possuam vinculação com o Estado de Mato Grosso, 

encaminhando-os às suas respectivas unidades federativas, o que, deve 

amenizar apenas sensivelmente o quantum populacional.

A segunda é a transferência de, no mínimo, 650 (seiscentas e cinquenta) 

pessoas, de menor potencial de periculosidade, eventualmente, aquelas 

que já se encontram no Shelter, para a nova unidade de Várzea Grande – 

o Jovens e Adultos, a qual deve ser prioridade máxima, pelo Estado, em 

ser inaugurada. Registra-se que tal prioridade está ancorada na 

periclitação de vidas e nenhum outro bem jurídico está a sua frente. Assim 

deve ser entendido, para que não se aguarde ter um espaço para 

trabalhadores, anexo à nova unidade, que, apesar de ser o ideal, a 

realidade, como se vê, é outra e mais emergencial, friso, garantir vidas. 

Também, que não se fale que a inauguração será atrasada, em face da 

necessária construção do muro, pois este, de fato, é prescindível, 

havendo alambrados, como o é, nas Unidades Penitenciárias Federais, 

nas unidades de segurança máxima do Estado de São Paulo e na PPP de 

Ribeirão das Neves. Diga-se en passant que só se mencionou 650 

pessoas, pois outras 350 deverão sair do CRC, em direção à nova 

unidade do Carrapicho/VG. Isso deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) 

meses, posto que, segundo informação da CONCREMAX, CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., responsável pela obra, consoante 

ofício em anexo a este deste relatório, a entrega daquela unidade ao 

Estado será em 31/01/2020.

 A terceira medida, embora não impacte na diminuição imediata da 

população carcerária, busca retirar a pressão da unidade, pois garante 

aos penitentes o cumprimento de suas penas próximos de seus familiares, 

qual seja: a realização de permutas de recuperandos que afirmaram ser 

de outras localidades, desde que a presença deles lá não fragilize a 

segurança da unidade interiorana. Salienta-se que, na data da correição 

foram colhidos 72 (setenta e dois) nomes de penitentes do Shelter e 42 

(quarenta e dois) dos raios 01 a 04, que se dizem moradores do interior de 

Mato Grosso.

Em face da nova disposição constante do Provimento nº42/2019, de 29 de 

Novembro de 2019, ao expressar que "A entrada e transferência de 

presos nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso independe de 

prévia anuência dos juízos de origem e de destino", há de se determinar, 

desde já, à SAAP, que providencie a análise da viabilidade das 

transferências requeridas.

A quarta e derradeira medida, que poderia estar elencada como primeira, 

diante de sua EMERGENCIAL PRIORIDADE, deverá ser a CONSTRUÇÃO DE 

UM NOVO RAIO NA PCE, qual seja, o RAIO 06, em face de se garantir o 

mais importante princípio da Constituição da República, que é o da 

dignidade da pessoa humana. Mesmo transferindo 650 recuperandos para 

a nova unidade de Várzea Grande, a PCE permanecerá muito acima de 

sua capacidade de vagas, o que impõe URGENTE ATENÇÃO, sem 

entraves burocráticos, posto que se está abordando vidas de pessoas 

que estão sendo tratadas de forma desumana por parte do Estado. A 

visita na unidade revela situação de calamidade e, como referido acima, o 

Estado de Mato Grosso pode responder nos Tribunais Internacionais por 

essa dolosa omissão. Por isso, deve o Estado dar a celeridade 

imprescindível, a título de URGÊNCIA, na tramitação do procedimento 

administrativo, para que a construção do Raio 6 se dê com o emprego das 

técnicas necessárias e especiais para a segurança de toda unidade.

Por fim, ante o estado de coisas inconstitucional vivenciado na 
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Penitenciária Central do Estado e, em face da superlotação alcançar o 

patamar de 275% (duzentos e setenta e cinco por cento) de sua 

capacidade, é imperiosa a adoção de um plano concreto de redução da 

população carcerária, nos termos da Resolução nº05, do CNPCP, que em 

seu artigo 5º, §1º, dispõe:

"Art. 5o. Recomendar que, nas unidades penais masculinas, nas 

hipóteses de lotação incompatível e superior a sua capacidade, com 

superlotação superior a 137,5% da sua capacidade, o gestor do Poder 

Executivo ou ao representante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, 

designado pelo CNJ (Resolução 96, de 27.10.2009 e214, de 15.12.2015 de 

15.12.2015), propondo providências para ajustar excesso ou desvio da 

execução, pois a superlotação atingiu indicador extremo que vai muito 

além do limite máximo de capacidade, para que seja discutida a 

implementação de um plano de redução da superlotação, com a formação 

de um Comitê Colegiado em cada unidade federativa integrado por Juízes, 

membros do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Conselho 

Penitenciário e da Comunidade. §1o O indicador de 137,5%, como linha de 

corte para controle da superlotação de unidades penais masculinas exige 

obrigatoriamente um plano de redução da superlotação, com metas a 

serem dadas e atingidas pelas autoridades competentes diante do 

excesso ou desvio de execução, impondo equilíbrio através do controle da 

porta de entrada (audiência de custódia e controle da duração razoável do 

processo até a sentença) e organização da porta de saída com critérios 

objetivos sistematizados (saída antecipada de sentenciado no regime com 

falta de vagas; liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que 

sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; o 

cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado 

que progride ao regime aberto), sendo que, até que sejam estruturadas as 

medidas alternativas propostas, poderá ser autorizada a prisão domiciliar 

do sentenciado, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 641.320 e Súmula Vinculante 56" – (sublinhei)

Toda essa triste realidade é, também, de conhecimento do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso que, em inédita iniciativa, desde 2017, 

com ênfase em 2018, vem acompanhando as mazelas do Sistema 

Penitenciário de nosso Estado, inclusive, chegou a de instalar a Auditoria 

Especial Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso (Processo n° 

72052/2017).

 O trabalho da Corte de Contas Estadual visou avaliar a gestão do Sistema 

prisional do Estado, evidenciar as principais causas que afetam a 

qualidade do serviço, bem como identificar as boas práticas e propor 

ações de melhoria.

Digno de aplausos, essa informação não poderia passar sem registro no 

presente relatório, até mesmo para informação ao Grupo de Monitoramento 

e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, órgão vinculado ao DMF e 

diretamente ligado à Presidência do CNJ, que haverá de ser cientificado da 

referida auditoria do TCE/MT. E, por essa razão, este relatório deverá ser 

enviado para aquela Corte de Contas, a fim de que a mesma possa aferir a 

correta aplicação dos recursos do erário público nesse sistema que é tão 

sensível e importante, que é o penitenciário.

Desse modo, emerge a necessidade de se otimizar a porta de saída, ainda 

que se adote medida extremas e excepcionais, tais como a situação 

vivenciada pelo Sistema Penitenciário de Mato Grosso, mormente o de 

Cuiabá.

A resposta, imediata, para debelar tal situação está nas mãos do Poder 

Executivo Estadual, que é a IMEDIATA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE 

JOVENS E ADULTOS DE VÁRZEA GRANDE – a também chamada Unidade 

do Carrapicho. Repete-se que o construtor entregará a unidade no mês de 

fevereiro vindouro.

Mas, até que isso aconteça, haverá de se adotar medidas extremas para 

a diminuição da superlotação.

Uma situação que diferencia os relatórios realizados nos anos de 2015 a 

2018, da presente análise, é que, naqueles anos, a pena cominatória foi 

aplicado de ofício, às autoridades que respondem pelo Estado – 

Governador e Secretário de Segurança, o que, talvez, explique as razões 

de não terem buscado a execução pela desobediência. Em 2019, de forma 

diversa,nos autos do Pedido de Providências nº43261-42.2019.811.0042, 

a Defensoria Pública requereu a aplicação de astreintes, no elevado valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de multa por dia, em caso de 

descumprimento das urgentes determinações, às pessoas das referidas 

autoridades, repete-se: ao senhor Governador do Estado e ao senhor 

Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal já analisou a função coercitiva da multa 

cominatória, verbis:

LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS 

‘ASTREINTES’.

"Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de 

direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A 

‘astreinte’ - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade 

específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do 

Poder Público, a cumprir o preceito. Doutrina. Jurisprudência" (STF, 2ª 

Turma, RE 495.740-TA-REF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/8/2009)

Ao proferir o referido voto, o Ministro Celso de Melo, na qualidade de 

relator do RE 495.740-TA-REF, completou seu raciocínio, assim 

expressando:

 "É de ressaltar, por isso mesmo, que as ‘astreintes’ podem ser 

legitimamente impostas às pessoas jurídicas de direito público, consoante 

adverte autorizado magistério doutrinário (LEONARDO JOSÉ CARNEIRO 

DA CUNHA, ‘Algumas Questões sobre as Astreintes (Multa Cominatória)’, 

‘in’ ‘Revista Dialética de Direito Processual nº 15’, p. 95/104, item n. 7, 

junho-2004; GUILHERME RIZZO AMARAL, ‘As Astreintes e o Processo 

Civil Brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras’, p. 99/103, item n. 

3.5.4, 2004, Livraria do Advogado Editora; EDUARDO TALAMINI, ‘Tutela 

Relativa aos Deveres de Fazer e de não Fazer: e sua extensão aos 

deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84)’, p. 

246/247, item n. 9.3.4, 2ª ed., 2003, Editora Revista dos Tribunais, v.g.)".

Salienta-se que o devedor da obrigação estatal é o ente público, todavia, a 

responsabilidade pela inércia do Poder Público, em um segundo passo, 

deve ser atribuída a seu gestor.

 Hely Lopes Meirelles bem descreveu a teoria do órgão, em que delimita os 

aspectos orgânicos entre a autoridade pública e administração, as quais 

se confundem numa única vontade. Somada a essa doutrina, existe a 

teoria da dupla garantia, em que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente pela ação ou omissão de seus agentes, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa (CF, art. 37, §6º).

Na presente hipótese, ainda que o Estado seja o primeiro responsável, em 

segundo plano, via ação regressiva, não há dúvida acerca da 

responsabilização, que cairá, em caso de inércia, na pessoa de seus 

principais gestores da área, isto é, o senhor Governador do Estado e o 

senhor Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso.

Com certeza, sendo imposta a amarga medida, repete, só para o caso do 

não esperado descumprimento, a Defensoria Pública não deixará de 

requerer sua cobrança, ainda que em regresso, nas pessoas das 

indicadas autoridades.

O reconhecimento pelo STF, do Estado de Coisas Inconstitucional no 

sistema carcerário brasileiro, no bojo da ADPF 347, legitima, sobremaneira, 

a adoção de medidas excepcionais para solução da problemática.

É relevante repetir que, à semelhança do que ocorre na PCE e no CRC, a 

superlotação foi reconhecida no referido julgado como a origem de todas 

as violações massivas de direitos encontradas no sistema penitenciário, 

devendo o judiciário capitanear políticas direcionadas à solução do 

problema, sem que, neste caso, haja violação do Princípio da Separação 

dos Poderes.

 Para direcionamento de ações judiciais para a redução da população 

carcerária, o RE 641.320/RS, elenca parâmetros para inserção de presos 

em regime mais brandos, visando, precipuamente, evitar a progressão por 

salto e promover a reinserção gradativa dos penitentes à sociedade.

 Referido Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão da Quinta 

Câmara Criminal do TJRS, o qual deu parcial provimento a recurso de 

apelação, que reduziu a pena condenatória e fixou a prisão domiciliar 

"enquanto não existir estabelecimento destinado ao regime semiaberto que 

atenda todos os requisitos da LEP" e se tornou paradigma aos demais 

julgados sobre o assunto.

 As soluções apontadas no acórdão, lançado no RE 641.320/RS, são 

elencadas da seguinte forma:

 I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas: Os 

votos lembraram que as vagas no regime semiaberto e aberto não são 

inexistentes, mas sim insuficientes. Diante disso, surge como alternativa 

antecipar a saída de sentenciados que já estejam no regime de destino, 

abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. Evita-se, com isso, a 

progressão por salto;

II) a liberdade eletronicamente monitorada: utilização de tornozeleiras 

eletrônicas para permitir a fiscalização do cumprimento da pena;

III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao 
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sentenciado que progride ao regime aberto: para os ministros, "se não há 

estabelecimentos adequados ao regime aberto, a melhor alternativa não é 

a prisão domiciliar, mas a substituição da pena privativa de liberdade por 

penas restritivas de direitos".

 Referido critério, mutatis mutandis, em face dos contornos do Sistema 

Penitenciário de Mato Grosso, onde sequer possui Colônias Penais, para 

cumprimento do regime intermediário, poderá ser aplicado aos condenados 

da Penitenciária Central do Estado, inserindo no regime semiaberto aqueles 

que já possuem este direito.

Inobstante, quando se tratarem de penitentes em regime fechado, que 

apenas preencherão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses, 

faz-se necessária a progressão antecipada, de forma escalonada, desde 

que – e isso é FUNDAMENTAL – aperfeiçoe o requisito subjetivo, isto é, 

análise do exame psicossocial e/ou criminológico, quando assim for 

necessário, além do competente atestado de comportamento durante sua 

estada na penitenciária.

Para não haver dúvida, frisa-se, para se progredir de maneira antecipada, 

em 6 meses não será observada somente a atenção ao requisito objetivo, 

mas, também, a apreciação do requisito subjetivo.

Salienta-se que o escalonamento será realizado da seguinte forma: de 

início, serão antecipados os 3 (três) próximos meses, contando-se, para 

efeito de realização dos exames, aqueles que preencheram o requisito 

objetivo há mais tempo; encerrado os 3 (três) primeiros meses, caso o 

Estado de Mato Grosso ainda não tenha inaugurado a nova Unidade 

Penitenciária de Várzea Grande, SOMENTE EM RAZÃO DESSA INÉRCIA, 

que se torce para que não aconteça, outros 3 (três) meses de 

preenchimento do requisito objetivo serão reconhecidos de ser adiantada.

A Administração Pública Estadual, mormente, à Secretaria de Segurança 

Pública, pela pasta adjunta do Sistema Penitenciário, deve buscar resolver 

essa situação tão drástica e que compete única e exclusivamente a ela.

Não pode passar sem registro que tal providência está sendo apontada há 

quase 5 (cinco) anos e não se pode mencionar que era outro governante, 

pois há o princípio da continuidade administrativa, o que afasta tal 

argumentação.

E, como já referido, falta muito pouco para a empresa construtora entregar 

a obra do presídio do Carrapicho, bastando, pois, vontade política para 

colocá-lo em funcionamento, a partir do mês de fevereiro/2020.

Em outras palavras, não se acatará a interdição total, com impedimento da 

entrada dos supostos novos infratores na PCE, como reclama a 

Defensoria Pública, mas otimizará a porta de saída, com a progressão 

para o regime semiaberto, mesmo tendo que se adiantar 3 (três) meses e, 

depois, se necessário, de forma escalonada, mais 3 (três) meses, sempre 

observando o preenchimento, também, do requisito subjetivo, o que evitará 

fragilizar a segurança da sociedade de Cuiabá e de Várzea Grande.

É fato que o regime semiaberto no Estado permite ao penitente 

devidamente monitorado, a saída para trabalho, estudo, profissão religiosa 

e impõe àqueles que não exercerem atividade laboral, apenas o 

recolhimento noturno às 22h, assim como, o livre transito pela Comarca no 

período diurno.

Porém, nesta decisão, NOVA CONDIÇÃO SERÁ IMPOSTA, ou seja: 

aqueles por ela alcançados, desde já, até o implemento do requisito 

objetivo efetivo para a progressão de regime, estarão obrigados à 

realização de atividade laboral intermediados pela Fundação Nova Chance 

e, salvo deslocamento para referida atividade, estarão sujeitos ao 

RECOLHIMENTO INTEGRAL DOMICILIAR. Caso não consigam vaga para o 

trabalho, deverão permanecer em suas residências, em forma de prisão 

domiciliar, até que a Fundação Nova Chance consiga a vaga de trabalho 

almejada.

Em resumo: é trabalho e casa! Ou só casa! Nada mais! Se violar, voltará 

para a Unidade, com o acréscimo da desobediência à ordem judicial, o que 

poderá ensejar na regressão do regime para, novamente, o fechado.

Com essas considerações, visando diminuir o sofrimento da população 

carcerária, bem como, diante do reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional vivenciado na maior unidade prisional do Estado, 

DETERMINO as seguintes providências, a partir desta data:

1) DETERMINO que se notifique o Governador do Estado de Mato Grosso, 

Excelentíssimo Senhor Mauro Mendes; o Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor José 

Eduardo Botelho; e o Secretário de Segurança Pública, dr. Alexandre 

Bustamante dos Santos, acerca da existência do estado de coisas 

inconstitucional na Penitenciária Central do Estado;

2) DETERMINO que se notifique o Governador do Estado de Mato Grosso, 

Excelentíssimo Senhor Mauro Mendes e o Secretário de Segurança 

Pública, dr. Alexandre Bustamante dos Santos, para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da notificação da presente decisão, que 

promova a inauguração e colocação em atividade da Unidade Penitenciária 

de Várzea Grande – Jovens e Adulto, na região do Carrapicho, BEM 

COMO, aloque recursos para que o Raio 6 da Penitenciária Central do 

Estado seja construído, fazendo tramitar o procedimento administrativo 

com a URGÊNCIA e EMERGÊNCIA que o caso requer, diante, inclusive, do 

pleno reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na PCE;

3) Acolho, em parte, o pedido da Defensoria Pública, para aplicar PENA 

COMINATÓRIA (astreintes) em desfavor do Estado de Mato Grosso, que 

arbitro em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por dia de atraso, a ser 

depositado em prol do Fundo Estadual Penitenciário - FUNPEN, em caso de 

não inauguração e colocação em atividade da obra indicada no item 02 da 

conclusão deste relatório, isto é, da Unidade Penitenciária de Várzea 

Grande – Jovens e Adulto, na região do Carrapicho, NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, a contar da notificação da presente decisão, inclusive, 

já indicando, para hipótese de direito de regresso, as pessoas do atual 

senhor Governador do Estado de Mato Grosso e a do atual senhor 

Secretário Estadual de Segurança Pública.

4) Com vistas à conclusão das obras da nova unidade, determino à SESP 

que entregue, no prazo de 30 (trinta) dias, o projeto de entrada de energia 

aprovado pela ENERGISA e a outorga dos poços artesanais emitida pela 

SEMA;

 5) DETERMINO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA que, nos 

próximos dias, antes da inauguração do CDP de Várzea Grande, elabore 

um estudo de perfil dos penitentes da PCE, com menos potencial de 

periculosidade e, de plano, realize a transferência de 650 (seiscentos e 

cinquenta) recuperandos da PCE para o novo CDP/VG, bem como, 350 

(trezentos e cinquenta) recuperandos do CRC para a nova Unidade;

6) DETERMINO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente um plano para a diminuição da população 

carcerária da Penitenciária Central do Estado, visando alcançar o quantum 

de, no máximo, 137,5 %, que no caso é de aproximadamente 1228 

custodiados, estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Criminal de 

Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça e Cidadania, por meio da 

Resolução nº 05, de 25 de novembro de 2016 visando à garantia aos 

presos condições dignas de vida nas prisões.

 7) Ante os graves problemas encontrados no fornecimento de água 

potável e rede de esgoto da unidade prisional, determino à Vigilância 

Sanitária do município para que, no prazo de 03 (três) dias, realize visita 

de inspeção ao referido na unidade prisional, devendo o coordenador do 

referido órgão ser cientificado imediatamente via ofício que será entregue 

por e-mail e, desde já designar junto à Gestora Judicial, data da referida 

inspeção.

8) Determino à Vigilância Sanitária do município para que, no prazo de 10 

(dez) dias, realize visita na empresa Vogue, precisamente na cozinha, a 

fim de que apresente laudo sobre as condições de preparo, 

armazenamento e condições de transporte da alimentação servida aos 

recuperandos.

 9) Determino seja a empresa Vogue – Alimentação e Nutrição LTDA 

intimada para que apresente relatório de alimentação do mês de Agosto do 

corrente ano, nos termos do contrato nº114/2014/SEJUDH, cláusula 3.17.

10) Intime-se o setor de nutrição do Sistema Penitenciário para que 

apresente o relatório de avaliação da alimentação realizado no ano de 

2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em 

responsabilidade.

11) Determino à direção da PCE que, no prazo de 48h, apresente a este 

Juízo relatório de uso de armamento letal e não letal referente ao período 

compreendido entre 11/08/2019 até a presente data.

 12) Intime-se o Gerente de Saúde do Sistema Penitenciário para que 

apresente a este Juízo as providências tomadas acerca do tratamento dos 

tuberculosos na unidade prisional.

 13) Determino que a SESP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, 

providencie a identificação dos agentes penitenciários da unidade por 

meio de instrumentos não fixos (cores, números), a serem posicionados 

em seus uniformes, de forma visível, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO 

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Para tanto, determino ao gestor judiciário que 

certifique a referida providência, no prazo determinado. Expirado o prazo, 

certifique e abra vista ao Ministério Público para as providências alusivas 

à prática do crime de desobediência.
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14) Ante as reclamações apresentadas a este magistrado acerca da 

confecção de carteiras de visitantes, determino à SAAP que adeque seus 

procedimentos ao teor da Instrução Normativa nº007/2019/SAAP/SESP, 

máxime no tocante à comprovação de casamento/união estável. Deverá 

ainda ser respeitada a disposição constante do art. 3º, "c", cujo teor 

menciona que "Serão cadastrados como visitantes o cônjuge, o 

companheiro ou companheira, os parentes e amigos, em conformidade 

com o rol previsto na Lei de Execução Penal", de modo que, não poderá 

ser impedido o cadastramento de parentes e amigos, no limite de 04 

(quatro) pessoas.

15) Em razão das reiteradas denúncias de prática de tortura contra os 

recuperandos da PCE, mesmo não sendo identificados, de forma 

particular, as eventuais vítimas, tampouco os próprios agressores, mas 

não podendo fazer vista grossa para eventual conduta que afronta a 

humanidade e a dignidade que devem ser respeitadas no Sistema 

Penitenciário, determino o encaminhamento das narrativas dos Defensores 

Públicos e Advogados, à autoridade Policial Judiciária Civil, para que 

realize a competente apuração;

16) Determino à SAAP que, na hipótese de negativa de confecção de 

carteira de visitantes, apresente as razões da negativa POR ESCRITO, 

COM A DEVIDA JUSTIFITIVA, subscrita pelo servidor que promoveu a 

análise do pedido, SOB PENA DE INCORRER EM DESOBEDIÊNCIA.

17) Fica PROIBIDA qualquer exoneração, transferência ou outro ato que 

importe represálias contra o Diretor ou seu Adjunto da Unidade, bem como, 

aos agentes penitenciários, em face do cumprimento deste decisum.

Desta feita, visando a fiscalização integral daqueles que, em razão, friso, 

da ineficiência estatal por anos, serão reinseridos na sociedade, bem 

como, diante do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional e 

para obstar a continuidade da violação ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, visando a diminuição da superlotação 

carcerária, DETERMINO:

18) à SAAP, para que promova a realização de exames psicossociais, até 

a data de 18/12/2019, de todos os penitentes que adimplirão o requisito 

objetivo para a progressão de regime até 18/12/2019 (seis meses), 

recolhidos na Penitenciária Central do Estado;

 19) uma vez lançados os exames, bem como, colacionados aos autos 

respectivos via SEEU, deverão ser remetidos ao Ministério Público para 

análise do preenchimento dos requisitos, em especial, o subjetivo, para a 

inserção em semiaberto antecipado;

20) após, determino à Secretaria deste Juízo que remetam os autos 

conclusos com a máxima urgência;

Saliento que a Gerência de Saúde está de posse e realiza neste momento 

um mutirão de atendimento dos psicossociais da unidade, estando em fase 

de finalização.

Ainda, com vistas ao atendimento das demandas necessárias à diminuição 

da tensão existente na unidade prisional, em virtude dos pedidos 

direcionados a este Juízo, determino:

 21) que a direção da unidade prisional e a SAAP, informem a este Juízo o 

nome de todos os recuperandos que estão recolhidos na Penitenciária 

Central do Estado e que não possuam mandados de prisão perante este 

Estado, a fim de que sejam devolvidos às suas respectivas unidades 

federativas, mediante tratativa da própria SAAP com o DEPEN/MJ;

22) à SAAP, que analise a possibilidade de permuta/transferência dos 

penitentes relacionados junto ao presente expediente (72 penitentes do 

Shelter e 42 dos raios 01 a 04), dentro do nosso próprio Estado, desde 

que a presença deles lá não fragilize a segurança da unidade interiorana.

 Por fim, diante do reconhecimento pelo Pretório Excelso, do Estado de 

Coisas Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, no bojo da ADPF 

347, que legitima a adoção de medidas excepcionais para solução do 

problema, situação esta caracterizada nas unidades penitenciárias da 

Capital de Mato Grosso, mormente na PCE e no CRC, ante a imensa 

superlotação carcerária e, ainda, com lastro no decisum lançado pelo RE 

641.320/RS, que direcionou as ações judiciais para a redução da 

população carcerária, elencando parâmetros para inserção de presos em 

regime mais brandos, embora NÃO HAJA POSSIBILIDADE DE ACOLHER A 

INTERDIÇÃO TOTAL DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, deduzido 

pela ilustrada Defensoria Pública, MANTENHO A INTERDIÇÃO PARCIAL na 

referida unidade Prisional, o que vem sendo feito desde o ano de 2015, 

passando a otimizar e, principalmente, qualificar, para não impactar 

negativamente a sociedade, a porta de saída do Sistema Penitenciário, 

pelo que:

23) ACOLHO A ANTECIPAÇÃO ESCALONADA DO REQUISITO OBJETIVO 

em 3 (três) meses, a partir desta data, até, de início, a inauguração do 

novo CDP de Várzea Grande – Unidade Carrapicho, a acontecer, por 

determinação desta decisão, nos próximos 2 (dois) meses; caso o Estado 

não faça a inauguração da referida obra no prazo determinado, ele – o 

Executivo Estadual – dará azo ao reconhecimento da antecipação de mais 

3 (três) meses do requisito objetivo. Logo, os 3 (três) últimos meses 

estarão condicionados à não inauguração da mencionada obra.

24) Determino, assim, que os exames psicossociais e/ou criminológicos, 

quando necessários, sejam realizados, obedecendo a ordem de 

antiguidade da obtenção do requisito objetivo.

 25) Ainda determino que, para haver a progressão de regime, ainda que 

antecipadamente, o recuperando deverá preencher os dois requisitos: 

objetivo (tempo) e subjetivo (análise dos exames e atestado carcerário 

com informações positivas), a fim de se buscar a análise do perfil, 

diminuindo a prática de reincidência.

 26) Finalmente, determino a imposição de uma nova condição para 

permanência no regime semiaberto, específica aos recuperandos 

alcançados pela antecipação do requisito objetivo, até o implemento de 

seu tempo real para a progressão de regime, que é a obrigação de realizar 

atividade laboral intermediada somente pela FUNDAÇÃO NOVA CHANCE e, 

salvo deslocamento para referida atividade, deverão se RECOLHER, EM 

TEMPO INTEGRAL, EM SEU DOMICÍLIO. Na hipótese de não conseguirem 

vaga de trabalho perante a FUNAC, deverão permanecer em suas 

residências, em forma de prisão domiciliar, até que a Fundação Nova 

Chance consiga a vaga de trabalho pleiteada.

REMETA-SE CÓPIA DA PRESENTE DEVIDAMENTE ENCADERNADA, VIA 

OFICIAL DE JUSTIÇA:

- À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA,

 - AO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 

CARCERÁRIO EM MATO GROSSO,

 - AO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL,

 - AO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA PÚBLICA,

 - AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, para 

levantamento, acompanhamento e adoção de providências, em face do 

teor do Processo n° 72052/2017,

- À COMISSÃO DE DIREITO CARCERÁRIO DA OAB-MT,

 - AOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DAS COMARCAS DE CUIABÁ E DE 

VÁRZEA GRANDE,

 - AO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO,

 - BEM COMO, AUTUE-SE A VIA ORIGINAL EM CARTÓRIO PARA 

PROVIDENCIAS POSTERIORES E MANTENHA-SE UMA CÓPIA EM 

SECRETARIA PARA ACESSO PÚBLICO.

Comunique-se o teor da presente decisão ao Departamento Penitenciário 

Nacional, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao 

Diretor da Penitenciária Central do Estado, à Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, ao Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral 

da Justiça, ao Governador do Estado, ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, 

ao Delegado Regional de Polícia Civil, ao Comandante da Polícia Militar, ao 

Conselho da Comunidade e ao Sindicato dos Servidores Penitenciários de 

Mato Grosso.

Extraia-se cópia integral da presente correição para que sirva de decisão 

nos autos de cód. 590554, 594914, 588089 e 603255, para controle do 

Juízo, intimando-se o Ministério Público e as partes.

Determino que as intimações/notificações a serem feitas sejam realizadas 

ainda que EM REGIME DE PLANTÃO.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

ROTEIRO DE CORREIÇÃO: Foram vistoriados todos os itens indicados no 

roteiro de correição constante da Consolidação das Normas da 

Corregedoria, sendo encontradas apenas as irregularidades lançadas 

neste relatório.

 CUIABÁ/MT, 16.12.2019

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito - Corregedor dos Presídios

PROCESSO 47778-90.2019.811.0042 – CÓDIGO 608282

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430383 Nr: 6013-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30 (TRINTA)

Intimando:Réu(s): Diego Henrique Marques da Silva, Cpf: 40001365851, 

Rg: 488151090 SSP MT Filiação: Jose Aparecido da Silva e Rozinei 

Aparecida Marques, data de nascimento: 13/08/1992, brasileiro(a), natural 

de Araucária-PR, solteiro(a), carga e descarga de caminhao, Endereço: 

Avenida A, Qd 14, N° 35- Proximo Ao Centro Comunitario, Bairro: Parque 

Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Vítima: Edmilson Ezequiel da Silva, Cpf: 56986467168, Rg: 0945168-4 SSP 

MT Filiação: Hilario Thomaz da Silva e Zenaide Maria da Silva, data de 

nascimento: 10/04/1973, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

divorciado(a), professor, Endereço: Rua 09 Qd: 22 Casa 90, Bairro: Altos 

do Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

munido(s) de documentação crível com a finalidade de comprovar e 

reclamar o(s) be(m)(ns) que lhe(s) pertença(m), sob pena de preclusão, 

na forma do Art. 123 do CPP. Decorrido este prazo in albis, será decretada 

o perdimento dos objetos e determinado que sejam doados, leiloados e/ou 

destruidos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. R. Hoje. Aportou este feito à conclusão, quero 

crer seja em decorrência da destinação dos bens apreendidos. Pois bem. 

Quanto aos documentos pessoais apreendidos, estes deverão ser 

entregues ao réu, todavia, pertinente aos bens apreendidos e quais não 

foram devolvidos, constantes de fl. 67, quais sejam, 01 ( um ) capacete de 

cor rosa, marca TAURUS, com viseira espelhada de cor dourada; 04 ( 

quatro ) correntes prateadas; ( um ) pulseira de cor prateada e 01 ( um ) 

anel, determino seja intimado o réu à proceder com a comprovação lícita 

dos objetos supramencionados, no prazo de 30 ( trinta ) dias, sendo que 

decorrido referido prazo e, independentemente de nova conclusão, fica 

autorizado as suas destruições. Após arquive o feito, caso tenha sido 

tomada todas as providências determinadas na sentença. Cumpra.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471748 Nr: 11613-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16240

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB/MT 16.240

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/03/2020, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482547 Nr: 22306-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA VITORIA AMORIM, RICKSON RAMOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30 (TRINTA)

Intimando:Réu(s): Leticia Vitoria Amorim, Rg: 19144717 SSP MT Filiação: 

Silbene Aparecida Amorim, data de nascimento: 02/07/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), estudante, Endereço: Não Sabe 

Endereço, Bairro: Cpa iv, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Rickson Ramos Santos Filiação: Jackson Pinheiro Santos e Marcia 

Leite Ramos, data de nascimento: 13/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Porto velho-RO, solteiro(a), servente pedreiro/ carregador de merc., 

Endereço: Rua Nova Denize, Bairro: Nova Esperança I., Cidade: Cuiabá-MT

Vítima: Izaltina de Souza Lima, Rg: 9426663 SSP MT Filiação: Aristeu 

Bezerra de Lima e Vera de Souza, data de nascimento: 07/08/1972, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, diarista, Endereço: Rua 03 

Nº 85, Qdra 17, Bairro: Bele Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

munido(s) de documentação crível com a finalidade de comprovar e 

reclamar o(s) be(m)(ns) que lhe(s) pertença(m), sob pena de preclusão, 

na forma do Art. 123 do CPP. Decorrido este prazo in albis, será decretada 

o perdimento dos objetos e determinado que sejam doados, leiloados e/ou 

destruidos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. R. Hoje. Aportou este feito à conclusão, quero 

crer seja em decorrência da destinação dos bens apreendidos. Quanto à 

faca apreendida, desde logo determino sua destruição, pertinente os 

objetos, bolsa de cor preta, contendo papeis diversos, RAIO-X e 

prontuário de atendimento, determino sejam entregues aos (o;s) 

imputada(o;s). Em relação ao aos demais objetos, quais sejam, 02 ( dois ) 

capacetes de cor vermelha e 01 ( uma ) motocicleta TRAXX de cor preta, 

sem placas e com chaves, determino que sejam os réus intimados para 

que proceda com as suas comprovações lícitas e consequente lavratura 

do termo de entrega, no prazo de 30 ( trinta ) dias, de modo que, decorrido 

o lapso temporal e não comprovado suas licitudes, independentemente de 

nova conclusão, em relação aos capacetes apreendidos, determino suas 

destruições, sendo que, referente a motocicleta TRAXX, DE COR PRETA, 

SEM PLACAS e COM CHAVES, determino seu perdimento em favor do 

Estado.

Após arquive o feito, caso tenha sido tomada todas as providências 

determinadas na sentença.

Cumpra.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349689 Nr: 10740-54.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MARCOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIMPIO SILVA DAMASCENO 

- OAB:22765
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 DO CPP

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. OLIMPIO SILVA DAMASCENO - OAB/MT 22765

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos da Ação Penal n.º 10740-54.2013.811.0042 - Cód. 

349689.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349689 Nr: 10740-54.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MARCOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIMPIO SILVA DAMASCENO 

- OAB:22765

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 DO CPP

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. OLIMPIO SILVA DAMASCENO - OAB/MT 22765

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos da Ação Penal n.º 10740-54.2013.811.0042 - Cód. 

349689.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584827 Nr: 26846-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONES MIRANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. ANA KAROLINA BULHÕES OAB/MT 11.257

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544006 Nr: 35334-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA AMARO, VICTOR HUGO 

VIEIRA ALVES, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOSUE FERREIRA DE SOUZA - OAB:25548/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA OAB/MT 25548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407009 Nr: 11618-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DIAS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:, SÉRGIO ALVES TEIXEIRA - OAB:18512/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. SÉRGIO ALVES TEIXEIRA OAB/MT 18512

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/03/2020, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 483810 Nr: 23535-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA MUNIQUE RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18.791MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB/MT 18769

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 
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04/03/2020 ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588262 Nr: 29887-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:5211

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. ROOSELENY ANDRADE CUEBAS OAB/MT 5211

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588262 Nr: 29887-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:5211

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. IGOR JOSE RODRIGUES OAB/MT 25093/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536653 Nr: 28254-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA MILHOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/MT 14.443

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/03/2020, ÀS 17:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597511 Nr: 38177-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10 (DEZ)

Intimando:DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 21.274

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473373 Nr: 13284-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALVES DA SILVA, VANDERLEI 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. MILON CORREA DE MORAES OAB/MT 6.664

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/03/2020, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506726 Nr: 45732-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN CARLOS SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. MARINEY FÁTIMA NEVES OAB/MT, SOB O Nº 10.737

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/03/2020, ÀS 13:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 600391 Nr: 40671-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY FLORENÇO MEDEIROS, WEIDEN 

SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA 

BAZZI - OAB:27357

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se ao envio, com urgência, das informações 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador relator do Habeas 

Corpus n. 1016676-62.2018.8.11.0000.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público com urgência para 

formação de opnio delicit.

Às providências.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019.

 WLADYMIR PERRI

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 600391 Nr: 40671-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY FLORENÇO MEDEIROS, WEIDEN 

SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA 

BAZZI - OAB:27357

 AUTOS Nº 40671-92.2019.811.0042 (Código: 600391)

 Vistos etc.

Tendo em vista a cota ministerial de fls. 253/261 dê-se vistas à defesa 

para se manifestar, apresentando o que entender necessário para 

solução do impasse.

Com a juntada da manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido como um todo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 21 de novembro de 2019.

WLADYMIR PERRI

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 600391 Nr: 40671-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY FLORENÇO MEDEIROS, WEIDEN 

SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA 

BAZZI - OAB:27357

 (...) Sendo assim, a apreensão realizada em face do requerente HEITOR 

ROCHA MACHADO, se mantida, configura exemplo de cabal ofensa ao 

direito de propriedade instituído na constituição federal porque ausente o 

devido processo legal. Diante disso, defiro o pedido e determino a 

restituição dos bens apreendidos na posse de HEITOR ROCHA 

MACHADO, cuja propriedade está demonstrada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 600391 Nr: 40671-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY FLORENÇO MEDEIROS, WEIDEN 

SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA 

BAZZI - OAB:27357

 (...). Sendo assim, REVOGO a prisão de WEIDEN SILVA ROCHA, contudo, 

com fundamento no art. 282, § 5º do CPP, aplico ao mesmo as seguintes 

medidas cautelares: 1) Monitoração via tornozeleira eletrônica, com 

recolhimento noturno das 20h00 às 06h00 e recolhimento integral aos 

finais de semana e feriado, somente podendo se ausentar de sua 

residência por ordem expressa do juízo, mediante pedido nos autos;2) 

Comparecimento mensal em juízo portando documento pessoal verdadeiro, 

com foto e comprovante de endereço atualizado;3) Não mudar de 

residência ou ausentar-se da Comarca, sem aviso prévio e autorização 

deste Juízo (art. 319, IV, CPP);Expeça-se, com urgência, o ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o acusado WEIDEN SILVA ROCHA ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.ADVIRTO o réu que o descumprimento de qualquer das cautelares, 

dará ensejo a novo decreto de prisão. Oficie-se à ANOREG/MT enviando 

cópia integral deste processo, para que envie a todos os cartórios do 

Estado informações sobre as supostas fraudes, devendo tornar público o 

uso dos carimbos, selos, e demais apetrechos de uso exclusivo das 

serventias para que a sociedade possa se resguardar. Deverá a ANOREG 

enviar resposta a este juízo, informando que as serventias foram 

cientificadas das fraudes.Comunique-se o Delegado de Polícia 

responsável pelas investigações acerca da soltura do réu para que, em 

havendo novos fatos, estes sejam comunicados imediatamente ao juízo, a 

fim de que sejam adotadas medidas mais severas, caso necessário. 

Proceda-se à retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de Cadastro 

Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá /MT, 25 de novembro de 2019.WLADYMIR PERRI Juiz 

de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 577865 Nr: 20418-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20418-83.2019.811.0042 (CÓDIGO: 577865)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA

 Vistos etc.

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577865 Nr: 20418-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712/MT

 Intimar a Defesa do Réu JOÃO VITOR para, no prazo legal, apresentar 

Resposta à Acusação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448313 Nr: 25291-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR LUCIANO RIBEIRO, DIEGO JUNIOR DA 

SILVA FERNANDES, MARILENE JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES, 

Rg: 27874591, Filiação: Rosana Carmem Pompeo e Everaldo Matos 

Fernandes, data de nascimento: 23/11/1995, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- ABSOLVER os réus ALAIR LUCIANO RIBEIRO e MARINELE JOSÉ DE 

LIMA, qualificados nos autos, nos termos do art. 386, VII, do CPP e,- 

CONDENAR o réu DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES, qualificado nos 

autos, nas sanções descritas nos arts. 12 e 16, parágrafo único, inc. III, 

da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 70, c.c. art. 307, c.c. art. 69, c.c art. 65, inc. I 

e III, alínea “d”, todos do Código Penal. 4. Dosimetria:Em obediência ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, 

nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.4.1. Do crime de 

posse de munição de uso permitido.A pena prevista para o crime de posse 

de munição de uso permitido é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e 

multa.a) Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo 

que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a 

gravidade do crime. O réu estava em posse de munições de uso permitido 

onde residia. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de 

reprovação da conduta, nesta fase. Os antecedentes criminais do 

acusado não são suficientes para aumento da pena base.Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, não há nos autos elementos definidores da 

conduta social do réu.A personalidade do agente não foi objetivamente 

avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal e as circunstâncias do crime também não excederam as 

normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas 

as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base. As 

consequências do crime foram mitigadas pela apreensão da munição. 

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (ano) ano de detenção e 10 

(dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Embora tenha reconhecido as 

atenuantes da confissão espontânea e da maioridade relativa, deixo de 

reduzir a pena neste momento por ter fixado a pena mínima e ser possível 

ir aquém deste quantum nesta fase da dosimetria, consoante Súmula 231 

do Superior Tribunal de Justiça .Inexistem circunstâncias agravantes.c) 

Causas de diminuição e de aumento de penaInexistem causas de 

diminuição e aumento da pena a serem consideradas, de modo que, 

mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para 

este delito.4.2. Do crime de posse de substância explosiva (pólvora).A 

pena prevista para o crime de posse de substância explosiva é de 03 

(três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 
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dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime. O 

réu estava em posse de substância explosiva onde residia. Não houve 

excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, 

nesta fase. Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes 

para aumento da pena base.Ainda, sobre a conduta social do acusado, 

não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu.A 

personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. Os motivos do 

crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do 

crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

apreensão da munição. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código 

Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Embora 

tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da 

maioridade relativa, deixo de reduzir a pena neste momento por ter fixado 

a pena mínima e ser possível ir aquém deste quantum nesta fase da 

dosimetria, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça 

.Inexistem circunstâncias agravantes.c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de diminuição e aumento da pena a 

serem consideradas, de modo que, mantenho a pena em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, para este delito.d) Concurso formal entre 

os crimes de posse de munição de uso permito e posse de substância 

explosiva:Em razão do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do 

Código Penal) para os crimes de posse de munição de uso permito e 

posse de substância explosiva, conforme fundamentação acima, aplico a 

pena mais grave de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

exasperando-a em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 03 (três) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para estes 

delitos.4.3. Do crime de falsa identidade:A pena prevista para o crime de 

falsa identidade é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa. 

a) Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que 

a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a 

gravidade do crime de Falsa Identidade. Os antecedentes criminais do 

acusado não são suficientes para aumento da pena base.Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, não há nos autos elementos definidores da 

conduta social do réu.A personalidade do agente não foi objetivamente 

avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal e as circunstâncias do crime também não excederam as 

normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas 

as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.As 

consequências do crime foram restritas aos elementos do tipo.O crime é 

cometido contra a fé pública e, assim, não há falar-se em influência do 

comportamento da vítima para minorar o quantum de pena, nesta primeira 

fase da dosimetria.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses 

de detenção.b) Circunstâncias legais:Não há circunstâncias a serem 

analisadas, de modo que mantenho a pena em 03 (três) meses de 

detenção.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Ante a 

inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva 

para este crime a pena de 03 (três) meses de detenção.4.4. Concurso 

material:Em atenção à regra do concurso material de crimes disposto no 

art. 69, do Código Penal, somo as penas dos crimes de posse de munição 

e substâncias explosivas [03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

11 (onze) dias-multa] e falsa identidade [03 (três) meses de detenção], 

chegando ao patamar de [03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

03 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa].5. Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu DIEGO JUNIOR DA SILVA 

FERNANDES em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) 

meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente.6. Regime:O regime inicial de cumprimento 

da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código 

Penal.7. Objetos apreendidos:Com relação aos objetos apreendidos (fls. 

95), declaro o perdimento dos mesmos, uma vez que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGCConcernente as munições, 

substâncias explosivas e chumbos apreendidos nos autos (fl. 97), 

decreto o perdimento, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código 

Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos 

artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.Em relação aos 

documentos pessoais porventura apreendidos e juntados aos autos, 

cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não 

serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais 

apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado 

nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante 

certidão, independente de requerimento”.8. Deliberações finais:a) Isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais.b) Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.c) Transitada em julgado 

esta sentença condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para 

fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme 

PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal, alimentando os dados no sistema SINIC;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.Lídio Modesto da 

Silva FilhoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 130683 Nr: 18458-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA, THIAGO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, ADRIANO LUCAS LEITE - OAB:17994, 

ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, 

LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, ODIZON DAS NEVES 

GRAUZ JÚNIOR - OAB/MT 6836 - OAB:6836

 Assim, verifica-se que tal entendimento se amolda perfeitamente ao 

presente caso, vez que o acusado THIAGO respondeu a presente ação 

penal em liberdade e seu patrono foi devidamente intimado, inclusive 

interpôs recurso de apelação em seu favor, portanto dispensável a 

intimação pessoal do acusado.Desta forma, determino que oficie-se ao 

juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória expedida 

nestes autos à fl. 536, independente de cumprimento.Após, remetam-se 

os presentes ao e. Tribunal de Justiça com urgência.Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2019.Lídio Modesto da Silva Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380268 Nr: 21988-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUELLE SOUZA NABOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588/O

 Vistos etc.

 I – Acolho o pedido ministerial, concedendo-lhe vista pelo prazo de 03 

(três) dias.

II – Após manifestação, expeça-se o necessário para a próxima audiência, 

sendo essa: 09/03/2020 às 14:30.
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 III – Saem os presentes intimados.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCOS BULHÕES DOS SANTOS

Promotor de Justiça

HELCIO CARLOS VIANA PINTO

Advogado da Ré

EMMANUELLE SOUZA NABOR

Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 420066 Nr: 25433-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES IMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, ante à ausência da testemunha.

 II – Acolho o pedido ministerial e defiro o pedido de condução coercitiva 

para a vitima Paulo Roberto para a próxima solenidade, sendo essa: 

05/03/2020 às 15:30.

 III – Saem os presentes intimados.

 IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCOS BULHÕES DOS SANTOS

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 ADRIANO GONÇALVES IMIANI

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 547178 Nr: 38273-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, WAGNER ROGÉRIO NEVES DE DOUZA - 

OAB:13.714

 Sendo assim, REVOGO a prisão de LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, 

FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA 

NOGUEIRA. Contudo, com fundamento no art. 282 do CPP, aplico aos 

acusados as seguintes medidas cautelares: 1.Não mudar de residência, 

ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso 

prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);Fica ciente que o 

descumprimento de quaisquer das condições acima significa quebra da 

liberdade provisória e, consequentemente, a determinação de expedição 

de mandado de prisão.Expeça-se, com urgência, o ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo os acusados LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, 

FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA 

NOGUEIRA serem postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiverem presos.Proceda-se o Cartório deste juízo a retirada/baixa 

dos mandados porventura encontram-se em aberto em desfavor dos 

acusados.Após, intimem-se a defesa do acusado THIAGO para que 

apresente os memoriais escritos sem demoraIntimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 591308 Nr: 32612-18.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, 

JOÃO VITOR SABINO DE HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737/O, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, ante às ausências das testemunhas. .

II – Oficie-se a central de mandados para que providencie a devolução do 

mandado expedido para intimação da testemunha Elierson, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas).

III – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC.

 IV – Extrapolado o prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público, 

para manifestação.

 V – Acolho os pedidos ministerial, concedendo-lhe vista para manifestar 

acerca dos pedidos de revogação de prisão e para intimar as 

testemunhas para a próxima solenidade, a qual designo o dia: 29/01/2019 

Às 14:00.

 VII- Saem os presentes intimados.

 VIII- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

MARCOS BULHÕES DOS SANTOS

Promotor de Justiça

SUZANA SIQUEIRA LEÃO

Advogada do Réu João Vitor

MARINEY FATIMA NEVES

Advogada do Réu Wesley

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 347492 Nr: 8209-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMERITO DE OLIVEIRA SILVA, EDNILSON 

ALMEIDA DE MORAES, NATANAEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, GONÇALO DE SOUZA SILVA - OAB:, 

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:

 Vistos etc.

 I – Acolho o pedido ministerial, concedendo-lhe vista pelo prazo de 03 

(Três) dias para manifestar.

II – Intime-se o defensor do réu Natanael para que, em 05 dias, justifique a 

ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, 

sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de constitui 

infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 
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salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

III – Nomeio para patrocinar a defesa do acusado Natanael, apenas para 

este ato, o Dr. Helcio Carlos Viana Pinto, OAB/MT 6.588, o qual arbitro 

honorários no valor de R$800,00 (Oitocentos Reais).

IV – Após, volte-me concluso.

 V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 MARCOS BULHÕES DOS SANTOS

Promotor de Justiça

HELCIO CARLOS VIANA PINTO

Advogado nomeado para o ato

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410545 Nr: 15255-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FERREIRA LEITO - 

OAB:OAB Nº. 20.720

 PROCESSO N.º 15255-64.2015.811.0042 (CÓDIGO: 410545)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

 Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II - Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a 

intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.

V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 VII – Diante da proposta do Ministério Público de aplicação do SURSIS, 

considerando que o acusado THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES 

possui bons antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para 

a aplicação do referido instituto, determino que a defesa manifeste o 

interesse na suspensão, na fase de Resposta à Acusação.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410546 Nr: 15256-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEXANDRO DA SILVA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15256-49.2015.811.0042 CÓDIGO: 410546

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: CARLEXANDRO DA SILVA ARAGÃO

SENTENÇA

VISTOS ETC.

Trata-se ação penal instaurada em face do acusado CARLEXANDRO DA 

SILVA ARAGÃO em epígrafe, pela prática do delito tipificado no art. 180, 

caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 27.06.2015 (fls. 64/65).

O acusado foi citado às fl. 90 e apresentou Resposta à Acusação à fls. 

98/100.

À fl. 62 foi ofertada a proposta de suspensão condicional do processo em 

favor do acusado.

O réu aceitou proposta de suspensão do processo nos termos do art. 89, 

da Lei 9.099, consoante se extrai do Termo de Audiência encartado à fl. 

113, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante a aceitação das condições ali 

impostas.

Certificado o cumprimento do período de prova à fl. 125.

À fl. 126, o representante do Ministério Público manifestou pela extinção 

da punibilidade do acusado, em face do cumprimento da suspensão 

condicional do processo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

§ 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

Conforme termo de audiência de fls. 113, o acusado CARLEXANDRO DA 

SILVA ARAGÃO foi agraciado com o benefício da suspensão condicional 

do processo, sob a condição de, pelo prazo de 02 anos, comparecer 

bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades, entre 

outras condições estabelecidas.

Examinando os autos, verifica-se que as condições estabelecidas foram 

cumpridas. O controle de comparecimento encartado demonstra que o 

acusado deu início ao comparecimento bimestral no mês de janeiro de 

2018 que, regularmente, se estendeu até o mês de dezembro de 2019, 

atingindo, assim, o lapso temporal de 02 anos.

Assim sendo, nos termos do artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLEXANDRO DA SILVA ARAGÃO, 

qualificado nos autos, tendo em vista o cumprimento e a expiração do 

prazo sem revogação da suspensão condicional do processo.

 Com relação aos objetos e bens apreendidos à fl. 20, constata-se que 

foram restituídos em partes, conforme termos de entrega de fl. 21.
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 Verifico, contudo que há nos autos informação do encaminhamento da 

motocicleta Honda Biz 125 EX de cor cinza e de placa NTZ-6953, chassi n° 

9C2JC4830CR019604 e motor n° JC48E3 C019604, apreendido nestes 

autos a este juízo, não apresenta termo de entrega e nem tampouco de 

restituição.

Na hipótese constato que a apreensão ocorreu há mais de cinco anos e 

de lá para cá, não houve nenhuma manifestação sobre a restituição dos 

objetos.

 Desta forma, DECLARO o perdimento da motocicleta Honda Biz 125 EX de 

cor cinza e de placa NTZ-6953, chassi n° 9C2JC4830CR019604 e motor n° 

JC48E3 C019604, que não foi reclamada. Proceda-se ao leilão, conforme 

previsto na CNGC.

Constata-se que há fiança arbitrada nos autos, conforme Termo de fiança 

de fl. 17 e comprovante de depósito de fl. 45, portanto no que se refere à 

importância depositada nos autos a norma da CNGC dispõe em seu 

Capítulo VII, Seção 19, art. 1.471, que:

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção 

da punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação 

da fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo.

 § 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal.

 Desse modo, determino a intimação do réu, por mandado. Em não sendo 

encontrado, intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada.

 Não comparecendo o réu ou seus sucessores e com fundamento no § 2º 

do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA 

depositada nos autos e, DETERMINO que o valor seja revertido ao Juízo da 

2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

P. R. I.

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

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos 

competentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436483 Nr: 12787-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON MORAES DE CARVALHO, LUIZ 

ALBERTO SILVA DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 PROCESSO CRIME Nº: 12787-93.2016.811.0042 (Código: 436483)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): HUDSON MORAES DE CARVALHO

 LUIZ ALBERTO SILVA DE ALMEIDA JUNIOR

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 398, verifico que o HUDSON MORAES DE 

CARVALHO não foi citado pessoalmente, visto que o réu se encontra em 

lugar incerto e não sabido (fl. 394 - verso).

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 396 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600083 Nr: 40420-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DA SILVA DIAS, EBERSON 

CORREIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Filho - OAB:4.330, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU DOUGLAS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA POR ESTE JUIZO NA DATA DE 

22/01/2020, AS 14HS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT, RAQUEL 

CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 22468-58.2014.811.0042 CÓDIGO: 380724

Vistos etc.

Sentença prolatada às fls. 344/350.

 O Ministério Público interpôs recurso de apelação à fl. 351 com as 

inclusas razões de apelações às fls. 352/356, sendo o recurso tempestivo 

de fl. 357.

A defesa do acusado JEFFERSON GARCIA FERREIRA interpôs recurso de 

apelação com as devidas razões (fls. 375/383), sendo o recurso 

tempestivo (fl. 384).

As defesas dos acusados RAPHAEL CORREIA ALEIXO e JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA apresentaram as devidas contrarrazões de apelação 

às fls. 369/374 e 395/400.

O representante do Ministério Público apresentou as devidas 

contrarrazões para JEFFERSON GARCIA FERREIRA (fls. 385/394).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo Ministério Público e pelo 

réu Jefferson Garcia Ferreira de fls. 351/356 e 375/383, em efeito 

devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387601 Nr: 1677-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI, EDILSON FERREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSIEL LUCAS SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC PINHEIRO AMORIM - 

OAB:24732/0, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:, ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18.523, Isaque Levi Batista dos 

Santos - OAB:18523

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1677-34.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387601)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI

 EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 JOSIEL LUCAS SILVA GOMES

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois consta valor apreendido (fl. 139), o 

qual não foi reclamado e/ou destinado, sendo assim determino a intimação 

pessoal do acusado EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, caso não seja 

encontrado intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo a fim 

de restituir o valor apreendido em sua posse.

Não comparecendo o acusado ou seus sucessores, com fundamento no § 

2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DO VALOR 

depositado nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n. 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

na Resolução n. 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 564966 Nr: 8367-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA, HELIO 

MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR:- 

RENATO RAFAEL GOMES DE SOUZA qualificado nos autos, pela prática 

do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II, c.c. art. 61, 

inc. I c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal;- HÉLIO MOREIRA 

DOS SANTOS JUNIOR qualificado nos autos, pela prática dos crimes 

descritos nos art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II c.c. art. 65, inc. III, 

alínea “d”, todos do Código Penal e,- RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA 

pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 14, inc. II, 

ambos do Código Penal c.c. art. 14, da Lei n. 10.826/2003 c.c. art. 69 c.c. 

61, inc. I c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 565553 Nr: 8887-97.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO SANTANA ALVES RODRIGUES, 

DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 PROCESSO CRIME Nº: 8887-97.2019.811.0042 (Código: 565553)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): AUGUSTO SANTANA ALVES RODRIGUES

 DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES

Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que a acusada DANIELE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES foi citada por edital, não apresentou resposta à acusação e, 

tampouco, constituiu advogado para sua defesa (fl. 153).

Portanto, acolho a manifestação ministerial de fl. 154 e, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o curso do prazo prescricional para a acusada DANIELE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES.

 Com relação ao acusado AUGUSTO SANTANA ALVES RODRIGUES 

verifica-se que foi devidamente citado à fl. 155, e apresentou Resposta à 

Acusação às fls. 157/158, contudo esta não contém preliminares 

(alegações de vícios ou falhas processuais), nem hipóteses de absolvição 

sumária, sendo que alegações pertinentes ao mérito da causa deverão 

ser analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.09.2021 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 572044 Nr: 14968-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:13714

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14968-62.2019.811.0042 (Código: 572044)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: MICHEL DA SILVA

 SENTENÇA

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra MICHEL DA SILVA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

art. 299, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2011 o denunciado 

dirigiu-se à Politec - posto 320, em Cuiabá/MT e munido de uma certidão de 
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nascimento falsa, fez inserir no Prontuário Civil 032.02267/2011, dados 

falsos com a intenção de obter cédula de identidade falsa, logrando êxito 

em seu desiderato, resultando na expedição da cédula de identidade RG 

2636325-9 SSP-MT.

Posteriormente, no dia 06 de novembro de 2014, o denunciado foi autuado 

em flagrante na BR 174, Km 06, no município de Cáceres/MT, pela Polícia 

Rodoviária Federal quando descortinou-se que sua carteira de habilitação 

registrada sob o n° 05489013272, originada da cédula de identidade em 

comento, também era falsa, resultando em ação penal perante a Justiça 

Federal.

A denúncia foi recebida no dia 13.05.2019 (fl. 210).

O acusado foi devidamente citado (fl. 214) e apresentou Respostas à 

Acusação (fls. 218/224).

No curso da instrução colheu-se o depoimento da testemunha Joilson 

Bitenco, assim como interrogado o réu MICHEL (fls. 233/236).

A acusação, em seus memoriais, pugnou pela total procedência da 

denúncia, com a aplicação da agravante da reincidência, artigo 61, inciso I, 

do Código Penal e da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (fls. 237/241).

A defesa, em sede de memoriais, pugnou pelo afastamento da agravante 

da reincidência, porque o réu não possui condenação transitada em 

julgado, em seu desfavor, o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea e a aplicação da pena no mínimo legal. Pugnou, por fim, pela 

suspensão condicional da pena (fls. 243/250).

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação:

Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente 

demonstradas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu.

 2.1. Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada pelo Auto de Prisão em 

Flagrante de fl. 22, pelo Termo de Exibição e Apreensão de fl. 28, pelo 

laudo pericial de fls. 64/71 e pelo interrogatório do acusado.

 2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas 

robustas que deixam estreme de dúvidas que o réu foi o autor do delito.

 O Laudo Pericial de fls. 76/79 atestou que o acusado possuía documentos 

com data de nascimento e qualificação distintos, provando que o réu usou 

certidão de nascimento falsa para obter outros documentos de 

identificação.

Ainda, consta nas fls. 80/83 três prontuários civis da pessoa de Michel 

(mesma digital), com dados referente à filiação e data de nascimento, 

divergentes.

 Também, as declarações de fls. 22/26 demonstraram que o réu foi 

encontrado com três CNH diferentes e foi esta a razão de sua prisão em 

flagrante delito, ocorrida no dia 06 de novembro de 2014.

 Corroborando todas estas provas, quando ouvido em juízo o réu atribuiu a 

prática do crime de falsificação de documento público a terceira pessoa, 

sem identificar quem seja, porém confirmou que adquiriu documentos de 

identificação pessoal de um amigo porque queria um documento onde o 

nome de sua mãe fosse igual ao seu, Divina Francisca da Silva, por 

possuir mandado de prisão em seu desfavor, emitido no Estado do Espírito 

Santo. Segue o relato do acusado:

Que não foi à Politec, pois quem arrumou o documento foi um amigo de um 

amigo do depoente. Que estava sem documento na época. Que esse 

amigo se chama João e que ele conseguiu outro amigo para providenciar 

os documentos. Que não conhece o rapaz que fez esses documentos, 

mas ele pegou os dados do réu e já entregou a identidade pronta. Que a 

carteira de motorista foi ele mesmo quem fez. Que esse amigo que 

arrumou o documento falso, foi quem providenciou tudo. Que modificou o 

nome da mãe, pois queria um nome igual ao seu, Divina Francisca da Silva. 

Que ele só entregou o documento pronto em um envelope, falando que era 

original, que podia fazer tudo, inclusive tirar habilitação. Que fez isso 

porque estava com mandado de prisão do Espírito Santo na época. Que 

em Cáceres/MT já foi condenado por portar documento falso. Que 

confessa ter feito o documento falso, apenas nega que foi à Politec. 

(Mídia, fl. 236).

Restou evidente que dentre os vários núcleos verbais existentes no tipo 

penal, o denunciado praticou o de “fazer inserir declaração falsa” em 

documento público verdadeiro, com o intuito de “alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante”.

As provas colacionadas aos autos demonstram que o acusado possuía 

nítida intenção de alterar a verdade sobre sua identidade, utilizando 

informações de identificação de outra pessoa para cometer fraudes e 

outros crimes, a fim de valer-se da liberdade, com a finalidade de 

prejudicar a tramitação de processos criminais que possuía e certamente 

para seguir delinquindo sem ser frustrado pela ação das autoridades.

Está provado também que os documentos utilizados pelo réu eram 

verdadeiros e que ele, deliberadamente, fez inserir dados falsos.

 Trata-se de espécie delitiva que tutela a fé pública formal e comum, 

portanto é inexigível a efetiva ocorrência de um dano para alguém e pode 

ser praticado por qualquer pessoa, não sendo exigida qualificação técnica 

alguma.

 Em caso análogo, o Tribunal de Justiça deste Estado expôs que é 

perfeitamente possível a condenação com base na confissão do réu, 

quando as provas não deixam dúvidas de que este fez-se passar por 

pessoa diversa, inserindo dados falsos em documentos verdadeiros. 

Segue decisão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEO ÓGICA - 

ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINI IAL - ALEG ÇÃO DAEXISTÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - 

POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FALSA 

IDENTIDADE - PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE - PRÁTICA DE CRIME MAIS 

GRAVE - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - 

RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, E 

REPRIMENDA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE 

NO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS COMO 

DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDONEOS - READEQUAÇÃO DO 

QUANTUM DA PENA. Somente se pune o agente pela concretização do 

tipo penal de falsa identidade se outro crime mais grave, que o contenha, 

não seja praticado. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, 

notadamente pela confissão, que o apelado mentiu sobre seu nome e 

qualificação à autoridade policial, fazendo se passar por pessoa diversa, 

inclusive assinando os documentos policiais com o nome falso, a 

CONDENAÇÃO pelo crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA é medida 

impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de 

provas. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias 

judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na 

reprimenda para correção do equívoco cometido. Não existindo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no 

mínimo legal. O condenado reincidente, observados os critérios previstos 

no artigo 59 do Código Penal e cuja pena final permaneça abaixo de 4 

(quatro) anos, poderá cumpri-la, desde o início, em regime semiaberto 

[Súmula 269 do ST.1].(N.0 0004434-75.2016.8.11.0006, ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017).

Sendo assim, o acusado deve ser condenado por este crime.

2.3. Agravante:

Por conseguinte a defesa sustentou que o acusado não é reincidente, 

porque não possui condenação anterior à prática do crime em tela 

transitada em julgado, contudo analisando a sua ficha de antecedentes 

constante no Sistema Apolo vislumbro duas condenações, cujo trânsito 

em julgado ocorreu em 2018, portanto após a ocorrência do crime em tela.

 Sendo assim, com razão ao defesa ao pleitear o afastamento desta 

agravante. Afasto a reincidência.

 2.4. Atenuante:

Consoante se extrai dos autos, a circunstância atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser levada 

em consideração, já que restou demonstrado que o acusado confessou a 

autoria do crime quando interrogado em juízo.

3. Dispositivo:

Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da denúncia para CONDENAR o réu MICHEL DA 

SILVA nas penas do delito tipificado no art. 299, caput, c.c. art. 65, III, d, 

ambos do Código Penal.

4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

 A pena prevista para o crime de falsidade ideológica é de 01 (um) a 05 

(cinco) anos de reclusão e multa.

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime. Infere-se dos 

relatos que o réu tinha conhecimento da procedência do documento e agiu 

sem maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o 

aumento da pena nesta fase.
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 Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes para aumento 

da pena base porque as condenações que lhe pesam são posteriores à 

data do crime em tela. É cediço que somente as condenações anteriores 

que não sirvam para caracterizar a reincidência, é que poderão ser 

consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a pena base 

seja alterada, consoante dispõe a Súmula 444, do STJ .

Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, 

não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

 As consequências do crime foram mitigadas pela apreensão dos 

documentos falsos.

 Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Em que pese estar presente a atenuante da confissão espontânea 

prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, impossível a redução da 

pena por já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem 

consideradas, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa e a torno definitiva.

 5. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do MICHEL DA SILVA em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal.

6. Regime de Cumprimento da Pena:

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do 

art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

7. Substituição da pena:

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os 

demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, a qual será definida pelo r. Juízo das Execuções Penais, 

além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime

8. Deliberações Finais:

a) O pedido de Suspensão Condicional da Pena, formulado pela defesa em 

seus memoriais, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal e, 

assim, caberá à defesa fazer nova manifestação, já que o art. 66, III, d, da 

Lei de Execução Penal estabelece a competência daquele Juízo e estes 

autos não serão remetidos, mas apenas as Guias expedidas para 

cumprimento da pena, de modo que o pedido deverá ser realizado nos 

autos que se formarem no Juízo da Execução Penal.

 b) Declaro o perdimento de quaisquer bens ainda pendentes de 

restituição, pois, apreendidos há mais de cinco anos, a ausência de 

interessados prova a inexistência de valor relevante para quem os detinha 

tornando apenas onerosa e burocrática, eventual busca por interessados 

em reaver os bens já que não serão eficientes.

 c) Condeno o réu ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e 

despesas processuais – CPP, art. 804 –, uma vez que eventual pedido de 

isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na fase de execução 

pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porque apenas o 

réu pobre, nos processos criminais, é isento - Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 3º, II, §§ 1º e 2º.

d) Submeto ao Juízo da Execução a detração dos dias em que o acusado 

permaneceu custodiado.

 e) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via 

sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;

- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

- expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;

- arquivem-se os autos.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 322012 Nr: 1103-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Wagner Barreto 

Barrios - OAB:22273/O

 PROCESSO Nº 1103-16.2012.811.0042 (Código: 322012)

Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência da acusação.

Cumpram-se os itens II, III e IV da decisão de fl. 184 – verso.

Após, com a manifestação retornem-me conclusos.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 602645 Nr: 42702-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO ASSUNÇÃO DE CAMPOS, LEANDRO 

DA SILVA, JOÃO FERNANDO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DE CASTRO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125, IVONILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistências nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução, defiro a abertura de vista às partes 

para oferta de memoriais escritos no prazo legal.

III – Nos termos da decisão oral, expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA aos 

acusados, sendo o acusado LEANDRO DA SILVA ser monitorado de 

forma eletrônica.

IV – Decorrido o prazo acima, com o aporte, venham-me conclusos para 

sentença.

V- Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 471645 Nr: 11511-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIÃ LEA SOUZA CAMPOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087
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 PROCESSO Nº: 11511-90.2017.811.0042 Cód. 471645

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RE: MIDIÃ LEA SOUZA CAMPOS NASCIMENTO

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.01.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se a acusada seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a ré estiver presa, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585014 Nr: 27001-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242

 Intimar a defesa do réu Rodrigo, acerca da audiencia de instrução e 

julgamento designada por este juizo a ser realizada no dia 21/01/2020 as 

16h30min, na sala de audiencias deste Juizo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471645 Nr: 11511-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIÃ LEA SOUZA CAMPOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 Intimar a defesa da ré Midiã acerca da audiência designada por este juízo 

para a data de 30/01/2020 às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456332 Nr: 33622-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA, 

MARCOS BARCELO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Lopes de Jesus - 

OAB:21413/O, FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O

 PROCESSO Nº: 33622-05.2016.811.0042 Cód. 456332

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA

 MARCOS BARCELO CORREA

Vistos,

Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REDESIGNO a audiência marcada à fl. 167, para o dia 

04.02.2020 às 16h00min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de março de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 555351 Nr: 21002-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:, FERNANDA DE LIMA CHAVES. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 21002-13.2018.811.0042 (CÓDIGO: 555351)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 SENTENÇA

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra FABIO MACHADO 

DE OLIVEIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta 

típica descrita no art. 157, § 3º, in fine, c.c. artigo 211, c.c. art. 69, todos 

do Código Penal, porque no dia 18 de outubro de 2018, em horário não 

descortinado, no apartamento situado na avenida Julio Muller, quadra 19, 

bloco 02, apartamento 03, no bairro Coophamil, nesta Capital, o 

denunciado FÁBIO ceifou a vias da vítima Edinalmo Alves de Oliveira, por 

asfixia, para subtrair para si 01 (um) automóvel FORD/KA SE 1.5, cor 

prata, placa OOP - 6894, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) cartão de 

crédito com o qual efetuou saques em conta-corrente e empréstimo no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Segundo a denúncia, no dia 20 de outubro de 2018, a fim de assegurar a 

impunidade e poder ter tempo suficiente para locupletar-se do patrimônio 

da vítima e obter outras vantagens ilícitas, o denunciado FÁBIO ocultou o 

cadáver da vítima Edinalmo em região de mata, no bairro Portal do 

Amazonas, em Várzea Grande/MT.

 Consta na denúncia que no dia 22 de outubro de 2018, familiares do 

ofendido estranharam sua ausência e então levaram os fatos ao 

conhecimento da autoridade policial, sendo que iniciadas as investigações, 

descortinou-se que o implicado FÁBIO estava na posse do veículo 

FORD/KA sedan, cor prata, placa 00P 6894, pertencente à vitima Edinalmo, 

desde o dia 19/10/2018 e que por diversas vezes tentou comercializá-lo.

 A autoria foi identificada quando a testemunha Anderson, proprietário da 

loja de revenda de carros onde o réu tentou vender o veículo da vítima, 

desconfiou das atitudes de FABIO e ao pesquisar pelo nome de Edinalmo, 

que estava no documento de veículo, verificou o seu desaparecimento, 

contatando a família do desaparecido.

 Ao ser interrogado pela primeira vez pela autoridade policial às fls. 

122/127, o réu negou a autoria delitiva.

Declarações de familiares e amigos da vítima foram colhidas e procederam 

ao reconhecimento pessoal de FÁBIO, sendo apontado como um indivíduo 

de franco acesso ao apartamento da vítima, por vizinhos ouvidos em sede 

policial.

No dia 28.11.2018 o réu FÁBIO foi novamente inquirido pela autoridade 

policial, quando revelou onde o corpo de Edinalmo estava enterrado (fls. 

290/292).

 Posteriormente FABIO foi novamente interrogado e somente nesta terceira 

oportunidade confessou que matou a vítima e depois ocultou o cadáver e 

que após matar a vítima, apoderou-se das chaves do apartamento, do 

cartão de crédito do Banco do Brasil, aparelho celular e do veículo, 

efetuando saques na conta-corrente da vítima, e ainda tentou vender o 
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veículo em garagens de comercialização de carros, consoante se infere 

às fls. 297/311.

Nas fls. 11/13 consta Boletim de Ocorrência.

A denúncia foi recebida em 22.01.2019 (fl. 596).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 647/668).

No curso da instrução colheram-se os depoimentos testemunhas Victor 

Hugo Pedroso da Silva, Claudemil Jorge de Souza, Pauliet Corrêa da Costa, 

Minam Nunes de Queiroz, Adenair de Lourdes Alves de Oliveira, Elvira 

Auxiliadora Nunes de Souza, Gabriel Naves Torres Borges, do delegado 

de polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque, assim como o 

interrogatório do réu FÁBIO, consoante consta nas mídias digitais de fls. 

821 e 857.

A acusação, em seus memoriais finais, pugnou pela total procedência da 

denúncia a fim de condenar o réu FÁBIO MACHADO DE OLIVEIRA, nas 

sanções do artigo 157, §3º, in fine, em concurso material com artigo 211, 

todos do Código Penal (fls. 247/253).

A defesa, por sua vez, sustentou que o réu mantinha com a vítima um 

relacionamento amoroso e por ter descoberto que ela era portadora do 

vírus HIV, que adquiriu o vírus de outro parceiro, ficou com ciúmes e 

revoltado, ceifando-lhe a vida. Afirmou que o réu não teve a intenção de 

subtrair os bens da vítima e que agiu revidando as agressões que sofrera, 

pois no fatídico dia réu e vítima travaram uma discussão, sendo que a 

vítima tentou enforcar o réu.

A defesa negou a subtração e o animus furandi, sustentando que o réu 

deve responder pela lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, 

§4º do Código Penal. Alternativamente, a defesa sustentou a prática do 

crime de homicídio passional, art. 121, §1º, do Código Penal.

 Pugnou pela desclassificação do delito para a hipótese de homicídio 

passional, requerendo a remessa dos autos para julgamento pelo tribunal 

do júri, a desclassificação para a hipótese de lesão corporal seguida de 

morte, com aplicação da redução de pena prevista art. 129, §4º do Código 

Penal, a revogação da prisão preventiva do réu, assim como a aplicação 

de pena mínima e não aplicação da pena de multa (fls. 987/1006).

 É o relatório.

 2. Fundamentação:

Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente 

demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de latrocínio e 

ocultação de cadáver, imputados ao réu.

 2.1. Materialidade:

A materialidade dos delitos encontra-se positivada no auto de prisão em 

flagrante de fl. 25, no boletim de ocorrência de fls. 21/24, nos termos de 

exibição e apreensão de fls. 36 e 113/114, nos autos de apreensão de fls. 

127/128, fl. 172 e fls. 186/189, nas imagens do circuito interno do Banco 

do Brasil constante na fl. 220, no laudo de necrópsia de fls. 578/587, no 

laudo de identificação genética de fls. 717/728, no laudo de aparelho 

celular de fls. 739/745, no laudo do local onde o cadáver foi encontrado, 

fls. 752/763, laudo pericial de pessoa desaparecida, fl. 765, no relatório 

técnico de interceptação às fls. 798/803, assim como pelas declarações 

das testemunhas e do réu.

 2.2. Autoria:

A autoria, por sua vez, revela-se sem nenhum embargo, pois em que pese 

a tentativa da defesa de questionar a vontade do réu na busca de 

desclassificar o delito para lesão seguida de morte ou homicídio 

privilegiado, as atitudes do acusado foram reveladas com imensa clareza 

e as provas bem demonstram que, após agredir a vítima levando-a a 

morte, o réu quis valer-se de seu patrimônio, confessando que subtraiu o 

dinheiro que tentou vender o veículo da vítima, levando até mesmo objetos 

pessoais dela (carteira e óculos), porque queria revidar os danos que diz 

ter sofrido em razão do sentimento que nutria pela vítima e a confiança 

que dedicou a ela.

A autoria, portanto, é incontroversa.

 Analisando todo o processado verifica que a família da vítima inicialmente 

sentiu falta de sua presença ao percebê-lo calado nos grupos, ausente do 

aniversário de um dos sobrinhos, logrando identificar que o veículo da 

vítima não estava em seu apartamento, ainda antes de suspeitarem da 

ocorrência de um crime.

 Segundo a sobrinha da vítima, a informante Laura Melissa Rangel, alegou 

em juízo (fl. 858) que familiares tentaram entrar em contato com a vítima no 

dia 22 de outubro de 2018 e não conseguiram, sendo que isso gerou 

estranheza porque não era costume da vítima ficar com o celular 

desligado. Nesta oportunidade verificaram que desde o dia 18 de outubro 

2018 a vítima estava ausente, sendo que o dia 18 de outubro foi a data da 

morte, segundo o réu declarou, uma quinta-feira.

Diante da suspeita de que algo havia acontecido, declarou a informante 

que a família entrou em contato com a pessoa de Claudemil, amigo da 

vítima, que também afirmou estar preocupado porque haviam combinado 

de sair no final de semana e a vítima não apareceu, tendo ido na 

residência desta por três vezes, sendo que a primeira viu que não estava 

e na segunda verificou que o carro também não.

Diante disso, na terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, registraram a 

ocorrência na Delegacia de Homicídios e entraram no apartamento da 

vítima, constatando que o local estava muito bagunçado.

 Após isso, no dia 24 de outubro, o dono da garagem onde FÁBIO tentou 

vender o veículo de EDINALMO entrou em contato com a declarante 

dizendo que FÁBIO tinha ido ao local para vender o veículo na sexta-feira 

anterior, inclusive na posse do recibo do automóvel. Vizinhos da vítima, 

após verem os noticiários dando conta de seu desaparecimento, 

começaram a falar que viram FÁBIO no local no dia do crime.

 A declarante informou também que o banco confirmou que FÁBIO, 

enquanto estava com o carro da vítima, realizou três saques e dois 

empréstimos e na fl. 803-A constam imagens do circuito de segurança do 

Banco do Brasil, onde FÁBIO pôde ser identificado ingressando no local.

 Claudemil, citado pela informante Laura, também foi ouvido em juízo e 

confirmou que combinou um encontro com a vítima e esta não apareceu, o 

que o motivou a ir até o seu apartamento por duas vezes, sendo que na 

segunda vez verificou que o veículo não estava na garagem do 

condomínio, tendo tentado abrir a janela do local, porém, sem êxito. 

Claudemil revelou que a vítima foi até a sua residência um dia antes da 

data de sua morte, contudo ela não costumava narrar a sua vida amorosa 

e, embora muito amigo da vítima, desconhecia o seu relacionamento com o 

réu FÁBIO (mídia de fl. 821).

A testemunha Miriam Nunes de Queiroz, vizinha da vítima, relatou em juízo 

as vezes em que viu FÁBIO no condomínio, afirmando que a primeira vez 

que viu o réu no apartamento da vítima foi em uma manhã, no momento em 

que desceu para fechar a lixeira do condomínio, o que tinha hábito de 

fazer logo cedo, e que ao avistá-lo chegou a indagar-lhe o local onde ia, 

tendo o réu respondido que iria ao apartamento 03, residência da vítima.

 A testemunha ressaltou quw achou estranho o comportamento do réu e o 

indagou na condição de moradora antiga do local, tendo o réu dito que 

morava no apartamento 03.

 Miriam revelou que viu a vítima pela última vez no dia 17 ou 18 de outubro, 

no período da manhã, sendo que nesta data o réu e a vítima estavam 

juntos no apartamento desta, afirmando não ter nenhuma dúvida de que o 

rapaz visto no apartamento em companhia da vítima, era o réu FÁBIO.

Também foi ouvida a irmã da vítima, a informante Adenair de Lourdes 

Alves de Oliveira, quem confirmou que recebeu o contato do garagista, 

referente à venda do carro da vítima e que este estava sendo oferecido 

por uma pessoa de nome FÁBIO, o que lhe causou intenso desespero, 

pois seu irmão Ednalmo já estava desaparecido.

 Segundo a depoente, que quando o garagista fez contato com ela 

informou que FABIO foi ao local em uma sexta-feira, pela segunda vez, 

revelou que seu irmão era uma pessoa reservada, não tinha costume de 

anotar senhas, dados pessoais, afirmando acreditar que a vítima jamais 

passaria a senha de seu cartão para o réu FÁBIO e sim que fora forçada 

a assim agir, pois mesmo quando eles residiam na mesma casa, nutrindo 

relação de extrema confiança com a informante, até mesmo por serem 

irmãos, nunca lhe passou senha alguma.

Denota-se do relato dos familiares da vítima que todos acreditam que a 

vítima foi forçada a oferecer suas senhas, sendo que tanto seus 

familiares quanto seus amigos, afirmaram que a vítima não era usuária de 

drogas e nem mesmo tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas em 

excesso, relatos que vão de encontro ao que o réu afirmou, ao dizer que 

uma das razões que o levou a praticar o crime foi o uso de bebidas e 

drogas e que a sua intenção de dilapidar o patrimônio da vítima foi 

posterior à sua atitude de matá-la.

 Os relatos da testemunha Elvira Auxiliadora Nunes de Souza, também 

vizinha da vítima, demonstram que ele, mesmo nutrindo amizades e 

realizando comemorações no prédio, tinha um ótimo comportamento, 

sendo pessoa bem educada e realmente reservada.

 Disse à testemunha que viu FÁBIO apenas duas vezes no apartamento 

da vítima, sendo que a primeira vez ele estava com uma camisa de cor 

preta, com a escrita “segurança” atrás e a segunda vez o avistou saindo 

da casa da vítima na companhia desta, por volta das 7h00, afirmando que 

as duas vezes que o viu foram próximas à data do desaparecimento da 
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vítima.

 Destacou que no mesmo dia a declarante viu o réu na Avenida Barão de 

Melgaço, em Cuiabá, ele estava a pé, tendo a declarante comentado com 

seu esposo que aquele seria namorado de Naldo, referindo-se à vítima.

Acerca do comportamento da vítima, a testemunha asseverou que era 

supereducado, não era de dar bafão, até mesmo pediu o salão para 

comemorar seu aniversário e nem ouvia barulho da festa e finalizou seu 

depoimento informando que uma vizinha de Eliana disse ter ouvido risadas 

no apartamento da vítima, sem ouvir a sua voz, acreditando tratar-se de 

pessoas rindo da vítima e usando o seu apartamento.

 Os depoimentos das testemunhas vizinhas da vítima são no sentido de 

que FABIO fora visto no local na mesma época da ocorrência do crime e 

não que ele frequentava a residência da vítima há meses. As duas 

vizinhas ouvidas relataram que não tem nenhuma dúvida de que viram 

FABIO no condomínio, contudo nenhuma delas disse que o via lá há longa 

data.

 Digo isso porque o réu ao afirmar que cometeu o crime para vingar-se por 

estar envolvido emocionalmente com a vítima, sustentou a sua tese no fato 

de manter com a vítima um relacionamento amoroso de mais de cinco 

meses, tendo dito que já tinha inclusive declarado o seu amor à vítima e à 

sua esposa, já que ainda era casado com Pauliet Corrêa da Costa, que 

também foi ouvida em juízo, porém declarou que desconhecia o 

relacionamento amoroso entre seu marido e a vítima e que foi 

surpreendida com os fatos.

 Além desta versão contraditória, Pauliet confirmou em seu depoimento 

judicial que o veículo da vítima pernoitou em sua residência de terça para 

quarta-feira e que foi nesse dia pela manhã que FABIO uso o veículo para 

levá-la ao trabalho e quando retornou os policiais a abordaram, sendo este 

o momento em que soube de todo o ocorrido (mídia de fl. 821).

 Quando interrogado em juízo o acusado FABIO confessou a autoria 

delitiva e narrou que o que lhe fez cometer os crimes que lhe pesam foi o 

fato de estar gostando bastante da vítima e ter descoberto que ele o traia, 

o que se revelou para o réu após ele ter visto um exame de HIV na casa 

da vítima, em nome de Victor Hugo Pedroso da Silva.

 Disse ainda que não pretendia subtrair os bens da vítima, porém, ainda 

com raiva, quis revidar a traição da vítima, subtraindo-lhe seus bens já 

que, em suas palavras, ele gastou dinheiro com os outros.

 Colaciono o depoimento do réu que possui detalhes que, com as 

ressalvas já apontadas acima em relação ao período do relacionamento 

amoroso entre réu e vítima e ao uso de drogas e bebidas, revelam o que 

fora declarado pelas testemunhas e informantes ouvidos, confirmando 

sem nenhuma dúvida a prática de ambos os crimes imputados na 

denúncia. Segue:

 Que Conhecia Edinalmo. Que procede a informação que frequentava a 

residência de Edinalmo. Que deixou o carro atrás do Pronto Socorro de 

Várzea Grande desde o primeiro dia. Que procede a informação que 

tentou vender o carro. Que procede a informação que efetuou saques na 

conta de Edinalmo e empréstimo de R$400,00 ou R$410,00. Que sacou R$ 

800,00 em dinheiro. Que conhecia a vítima por volta de cinco a seis 

meses. Que tinha um caso com ele e o que motivou o crime foi a 

descoberta do papel que estava lá. Que eu tenho um caso com ele, e até 

então era só nós dois. Que a hora que eu vi o papel lá eu perdi a cabeça, 

a gente já estava bebendo, com pó, envolvi com pó também, porque nós 

cheirávamos. Que chegou um momento lá que discutimos e foi a hora que 

eu cai em cima dele e enforquei ele. Que não foi para matar e eu apertei. 

Que eu estava no momento da raiva, apertei e a hora que fui ver, ele já 

estava morto. Que usei tipo um “pinho” que tinha lá no banheiro. Que 

aconteceu isso na quinta, ai eu coloquei ele na cama, porque foi lá na sala, 

perto do sofá. Que tentou reanimar ele e a hora que vi que ele não mexia, 

levei ele pra cama. Que eu fiquei no desespero, ainda fiquei bastante 

tempo no apartamento. Que eu fui embora e o corpo ficou em cima da 

cama. Que voltei no outro dia de manhã cedinho, ai eu vi que tinha feito 

negócio com ele, porque eu tinha certeza que ele tinha morrido. Que nisso 

que ele estava na cama e eu fui colocar ele na geladeira, ele caiu, ai 

quando fui puxando ele, desceu um líquido da boca dele, que era o vinho 

que a gente tinha tomado. Que ficou fedendo e enxugou com um pano e 

jogou o pinho no chão. Que era para tirar o odor. Que ficou sem saber o 

que fazer e coloquei ele na geladeira para saber o que eu ia fazer. Que 

nesse dia eu sai tarde de lá, se alguém viu, vai falar. Que na quinta eu fui, 

deixei o corpo dele e voltei na sexta de manhã. Que foi lá, arrumou o corpo 

dele na geladeira. Que foi com o carro dele, deixou atrás do Pronto 

Socorro, para eu usar o carro pra levar o corpo pra algum lugar. Que ele 

ainda não sabia o que faria. Que voltou no sábado de madrugada, antes 

de cinco da manhã, ai eu peguei o corpo dele e levei o corpo dele pro lugar 

lá e fiz. Que em cima do corpo jogou cal verde. Que voltou pro pronto 

socorro deixou o carro dele lá. Que ficou pensando em vender o carro 

porque tinham um relacionamento. Que ele tinha eu, mas ele tinha outro 

cara também. Que na hora da briga ele falou o nome do outro mas não se 

recorda. Que foi um jogando as coisas na cara do outro. Que estava 

pensando em ficar com ele. Que o negócio do banco foi de raiva, porque 

ele gastou dinheiro com os outros. Que o carro levei nessa garagem só. 

Que não envolveu com ele para matar ele por causa do carro. Que do 

apartamento só pegou o celular e os óculos dele. Que aconteceu na quinta 

de manhã. Que pegou o carro só na sexta de manhã. Que o que estava de 

uso dele, estava dentro do carro e fui ver só na sexta, que era a 

habilitação dele e o documento do carro. Que na hora ali ficou assustado e 

levou o celular e os óculos. Que levei isso porque se alguém fosse lá não 

acharia estranho, estar o celular e ele. Que levou o celular e os óculos de 

grau. Que o cartão estava junto com a habilitação dele. Que já tinha usado 

a senha dele. Que as vezes ia no mercado comprar bebida. Que quando 

eu ia pela parte dele, ele me dava o cartão para eu comprar. Que eu 

pensei que ele tivesse pego esse negócio (HIV) do homem, mas ele falou 

que não que era ele que estava. Que deu mais raiva. Que ele estava me 

enganando em dois momentos, com a doença e com outro cara. Que teve 

uma discussão. Que teve empurrão. Que ele caiu. Que essa discussão 

toda foi de manhã. Que estrangulou com as mãos. Que só ficou sabendo 

que ele tinha (HIV) por um descuido dele. Que se ele não tivesse deixado 

o papel em cima da mesa, não tinha acontecido nada disso. Que 

começamos a discutir e estávamos bêbados e ele começou a falar 

algumas coisinhas. Que não lembra se saiu. Que bebemos catuaba batida 

com leite condensado. Que estavam usando pó. Que quando chegou lá, 

ele já estava bebendo. Que eu vi o exame e começamos a discutir. Que ai 

aconteceu tudo isso. Que eu menti que o carro eu tinha comprado do 

Rafael. Que o Rafael sabia quem era o “naldo”. Que eu falei que eu ia 

atrás do Rafael para ele falar com o “naldo” para ele passar o carro, 

assinar o recibo. […] Que furtou algumas caixas do hospital. Que ninguém 

me ajudou. Que colocou o corpo de Edinalmo na geladeira na sexta de 

manhã. Que o corpo ficou de quinta para sexta. Que o cheiro foi na hora 

que caiu líquido da boca dele e estava fedendo mesmo. Que estava um 

fedor forte. Que o celular e os óculos jogou na córrego. Que não matou 

para roubar. Que se arrepende de ter matado ele. Que nunca que ia matar 

para roubar. Que o carro só ficou para colocar o corpo dele. Que depois 

me deu um negócio de provocar, pelo que ele tinha feito comigo. Que a 

intenção não era matar para roubar, que já tinha mais de cinco meses com 

ele. Que visitava Edinalmo toda semana, duas a tês vezes por semana. 

Que visitava ele a noite e de manhã cedo. Que não tinha a chave do 

apartamento dele. Que eu fiquei com a chave duas semanas antes de 

acontecer o crime. Que foi um dia que foi de manhã lá e ele estava com 

pressa porque tinha que sair e me deixou no apartamento. Que ele falou 

que não ia demorar, mas demorou. Que ai eu fui embora e levei a chave. 

Que na sexta-feira achou os cartões dele. Que os saques não se lembra, 

mas acha que foi no sábado. Que foi por ciúme. Que eu estava gostando 

muito dele. Que já tinha falado dele para minha esposa e tudo. Que o 

celular que foi preso era meu. Que eu combinava quando eu ia encontrar 

com ele (mídia de fl. 821).

Logrou-se identificar no depoimento do acusado que o fato dele estar 

imbuído pelo sentimento que nutria em relação à vítima, decorrente da 

relação amorosa que possuíam, em nada alterou o seu dolo.

 Está claro que ele, além de ceifar a vida da vítima, quis ofender o seu 

patrimônio para revidar o fato de a vítima investir dinheiro em outras 

relações amorosas e isso prova que, ainda dispondo do corpo da vítima, o 

réu seguiu o seu intento delitivo que fora dilapidar o patrimônio e ceifar - 

lhe a vida.

 Sua informação de que a vítima investia o seu dinheiro em outras relações 

amorosas foi comprovada pelas declarações da testemunha Victor Hugo 

Pedroso da Silva, peça chave na dinâmica delitiva, porque o seu exame de 

HIV, que revelou ser a testemunha portadora do vírus, foi destacado por 

FÁBIO e pela defesa como a causa primária das agressões. Embora a 

testemunha tenha dito que não se relacionava com homens, ficou evidente 

que nutria algum tipo de relacionamento com a vítima ao declarar que 

esteve com a vítima dias antes de sua morte, porque ela o levou para 

realizar um exame, sem mencionar o fato de ser um teste de HIV.

 A testemunha demonstrou estar constrangida e não esmiuçou os fatos, 

porém seu depoimento no contexto das provas é suficiente para 
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corroborar a afirmação de FÁBIO de que quis dilapidar o patrimônio da 

vítima para revidar o fato dela investir o seu dinheiro em outras relações 

amorosas. Disse Victor Hugo, sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, que:

Que Edinalmo foi lhe buscar no laboratório Carlos Chagas porque estava 

fazendo um exame de sangue, porém no meio do caminho disse que 

pararia em sua residência para almoçar. Que aproveitou e almoçou no 

local e acabou esquecendo o papel do exame em cima da mesa. Que 

conheceu a vítima na terça-feira antes de sumir. Que a vítima iria levá-lo 

na rodoviária. Que a passagem não estava emitida em seu nome, estava 

em nome de uma mulher que não sabe o nome. Que a vítima passou no 

banco para sacar um dinheiro, porém ao retornar estava estranha e disse 

que “toda vez que ele me chama para ir na casa dele, ele não me paga, já 

tem um mês que não me paga”. Que conheceu “Gil” em Chapada, sendo 

ele que o apresentou para a vítima. Que esse “Gil” disse que quando 

viesse em Cuiabá era para entrar em contato com “Paquita” (vítima), 

porque ele lhe daria carona. Que nunca teve relação sexual com a vítima 

(mídia de fl. 858).

 Ainda, confrontando a versão do réu de que agiu de forma passional, o 

delegado responsável pelas investigações e que foi quem ouviu a 

confissão extrajudicial de FABIO narrou o seguinte:

Que o fato aconteceu no mês de outubro e familiares lhe procuraram para 

noticiar a subtração de um veículo Ford/KA sedan, recibo veicular, cartão 

bancário e senha pertencente a EDINALMO, o qual estava desaparecido 

desde o dia 17.10.2018. Que foi informado pelo proprietário de uma 

garagem que FÁBIO no dia 22.10.2018 tentou lhe vender o veículo por R$ 

25.000,00 acompanhado do recibo do veículo. Que foram realizadas 

diligências e chegaram à Pauliet – esposa do réu, uma vez que estava na 

companhia de FÁBIO quando tentavam vender o veículo do ofendido e a 

localização do automóvel, o qual estava ocultado atrás do Pronto Socorro 

de Várzea Grande. Que a princípio quando detiveram FÁBIO, ele negou 

qualquer envolvimento com a vítima, passando-se por receptador. 

Contudo, verificou-se que FÁBIO era conhecido de Edinalmo, ia 

constantemente a sua residência, existindo um elo entre estar com o 

veículo desta. Que descortinou por meio das câmeras de segurança de 

agências bancárias do Banco do Brasil que o réu no dia 19.10.2018 foi na 

agência localizada na avenida Couto Magalhães e no dia 23.10.2018 na 

agência da Filinto Muller, realizando empréstimos e saques na conta do 

ofendido. Que descobriram por meio de uma testemunha que visualizou 

FÁBIO chegando com a vítima em seu apartamento no fatídico dia, onde 

posteriormente o réu deixou o local assustado. Que em segunda 

oportunidade quando o implicado foi interrogado, não negou seu 

envolvimento com a vítima e confessou onde o corpo de Edinalmo poderia 

ser localizado. Que nesse local em que foi encontrado o corpo da vítima 

envolto de lençol com uma colcha de decoração, chamando a atenção que 

estava na posição fetal, com pernas e braços encolhidos, a cabeça 

ajustada, como forma de reduzir o volume. Que o réu foi conduzido para 

unidade policial e ao ser indagado novamente apresentou duas teses, 

sendo a primeira contraditória, porém, em segunda oportunidade 

pormenorizou toda a conduta delitiva. Que lhe chamou atenção a 

tranquilidade que FÁBIO estava na posse do carro da vítima por tanto 

tempo, uma vez que se a intenção do réu era apenas matar o ofendido 

porque ficaria com seu veículo e sacando dinheiro de sua conta, tudo de 

forma muito tranquila. Que FÁBIO somente abandonou o automóvel quando 

teve conhecimento do registro da ocorrência. Que o réu tinha 

conhecimento de como reduzir o odor e o estágio de putrefação de corpo, 

pois trabalho no Hospital Regional de Várzea Grande. Que quando o 

implicado foi tentar vender o carro, primeiramente apresentou-se na 

garagem como Rafael e por fim, apresentou-se como FÁBIO. Que em 

depoimento da cunhada do réu, alegou que no domingo posterior a data 

dos fatos fez um churrasco em sua casa e FÁBIO estava lá com o carro 

da vítima, bebendo cerveja, ficando espantada com sua frieza. Que a data 

da subtração foi fornecida em tese por réu, sendo comprovada a data do 

óbito por meio de perícia, contudo, lhe chamou atenção o fato de FÁBIO 

alegar que na quinta matou a vítima e somente na sexta colocou o corpo 

na geladeira, uma vez que um corpo permanecer vinte e quatro horas fora 

de local refrigerado exalaria odor. Que a versão de FÁBIO era que matou 

por amor, mas gerou estranheza o fato de ter auferido ganhos com os 

cartões e ainda permanecer com o veículo da vítima, sendo pego tentando 

negociar o carro (mídia de fl. 821, com destaques acrescidos).

Curial ressaltar a importância do depoimento testemunhal do agente policial 

que se reveste de especial relevância e somente não terá valor quando se 

evidenciar que esse servidor do Estado possui interesse particular na 

investigação penal, age de forma subversiva, facciosa ou demonstra que 

suas declarações não encontram suporte algum e nem se harmonizam 

com outros elementos probatórios idôneos.

 Na hipótese, a realidade é que as declarações da autoridade policial 

encontra todo amparo nas demais provas e nas circunstâncias dos crimes 

apurados.

 Como dito, nenhuma testemunha foi capaz de sustentar a afirmação de 

FÁBIO de que pelo longo período de relacionamento, já nutria elevado 

sentimento amoroso pela vítima e este lhe levou agir como agiu. Isto é, 

praticar um crime passional. Ao contrário, as testemunhas revelaram que 

FÁBIO frequentava sim a residência da vítima, porém há pouco tempo, 

sendo que nem mesmo a sua esposa, pessoa indicada por FÁBIO como 

alguém a quem ele revelou a sua intenção de ficar com a vítima, confirmou 

saber da relação amorosa que possuíam.

 Da forma como foram delineadas as provas, embora provado que FÁBIO 

frequentava a residência da vítima, nada além de suas declarações 

revelaram que ele e a vítima se relacionavam amorosamente e a esposa 

de FÁBIO afirmou que sequer desconfiava da homossexualidade do 

marido.

 A alegada relação amorosa é frágil e pode ter sido usada apenas como 

álibi pelo acusado, já que revelado que a ideia de desclassificar a conduta 

para a hipótese de homicídio seria uma estratégia da defesa, a fim de 

reduzir a pena a ser suportada pelo réu, consoante se vê do relatório de 

interceptação de fl. 802.

 Somado a isso, provou-se pelos laudos de necrópsia e laudo de 

constatação do local do crime (fls. 578/587 e 752/763, respectivamente) 

que FÁBIO utilizou vários tecidos para cobrir o corpo da vítima, resfriou o 

corpo antes de enterrá-lo, retalhou parte do corpo para diminuir o 

tamanho, usou enxada, cal verde, além de efetuar parte da subtração dos 

bens antes de enterrar o corpo, isto é, enquanto ainda dispunha dele, 

provando, assim, que o réu se organizou para realizar os crimes, 

inclusive, adquiriu o pó de cal em momento diverso ao detalhar o que fez 

para desfazer-se do corpo. Em momento algum o réu disse ter adquirido a 

enxada e a cal após a morte, demonstrando que já estava na posse deste 

material.

 O art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal contempla crime 

complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de 

roubo e homicídio, doloso ou culposo, e “ocorre quando, do emprego de 

violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para 

assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da 

vítima”.

 Na hipótese está provado o dolo do acusado em valer-se do patrimônio da 

vítima. Seja por vingança, por amor ou apenas para enriquecer-se. Quis o 

réu valer-se do máximo de bens possíveis e isso ficou ainda mais claro 

quando ele iniciou as tratativas para realizar a venda do veículo da vítima, 

pois fosse intenção do réu apenas usar o veículo para ocultar o corpo, 

como ele declarou, porque buscou obter o lucro da venda?

 Destaco, por clareza, que ainda que estivéssemos diante de robustas 

provas nos sentido de que o réu tivesse um relacionamento amoroso com 

a vítima, tendo a matado e, em seguida, passado a subtrair o seu 

patrimônio, a hipótese seria de latrocínio, pois o dolo de ímpeto configura o 

delito, sobretudo quando o acusado ao desenvolver o animus furandi, 

ainda dispõe do corpo da vítima.

 Seguem entendimentos jurisprudenciais neste sentido, com grifos 

acrescidos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO 

(ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS 

DEFENSIVOS. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DE 

UM DOS RÉUS, AMPARADA NO RELATO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO 

QUE SE IMPÕE. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA 

OS DELITOS DE HOMICÍDIO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE 

OU AINDA FURTO OU ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE 

NATUREZA GRAVE. INVIABILIDADE. AGRESSÕES FÍSICAS QUE 

CAUSARAM A MORTE DA VÍTIMA, ALIADAS À SUBTRAÇÃO DO 

VEÍCULO. CONDUTA QUE SE ADEQUA AO ART. 157, § 3º, SEGUNDA 

PARTE, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 

PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL JÁ ATENDIDO EM 

PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CONTUDO, 
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CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 

REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. 

PRETENDIDA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 

RÉU QUE PERMANECE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. 

PREENCHIDOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS 

CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE, AMBOS DESPROVIDOS.

1. Inviável a absolvição quando os elementos contidos nos autos, 

corroborados pelo depoimento dos policiais, formam um conjunto sólido, 

dando segurança ao juízo para a condenação.

2. Constatadas as agressões físicas na vítima, que foram a causa de sua 

morte, e verificado que após as agressões os réus evadiram-se do local 

na posse do veículo da vítima, fica inviabilizada a desclassificação do 

crime de latrocínio para os delitos de homicídio ou lesão corporal seguida 

de morte ou ainda furto ou roubo qualificado pela lesão corporal de 

natureza grave.

3. Equivocado se mostra o reconhecimento da reincidência levando em 

conta condenação anterior em que houve a extinção da punibilidade por 

conta da prescrição, uma vez que a prescrição acarreta a exclusão dos 

efeitos automáticos e secundários da condenação.

4. Mostra-se desarrazoada a liberação de réu que permaneceu toda a 

instrução segregado, em especial quando ainda presentes os requisitos 

da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2014.015411-7, de 

Araranguá, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 

03-03-2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C O ART. 14, II, 

DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA A NULIDADE DO FEITO POR SE 

TRATAR DE MATÉRIA DO JÚRI. PRÁTICA DO CRIME CONTRA A VIDA 

PARA POSSIBILITAR A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO. 

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 1 O art. 157, § 3º, segunda parte, do Código 

Penal, que doutrinariamente recebeu o nomen juris latrocínio, contempla 

crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos 

de roubo e homicídio, doloso ou culposo, e "ocorre quando, do emprego de 

violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para 

assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da 

vítima" (Fernando Capez, 2014). 2 Quando os atos perpetrados 

correspondem à violência contra a pessoa imediatamente anterior à 

subtração de coisa alheia, configurado está o crime de latrocínio, de 

competência do Juiz singular (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 

0002362-18.2015.8.24.0062, de São João Batista, rel. Des. Moacyr de 

Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 11-04-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PERSUASÃO 

HARMÔNICOS E SECUNDADOS PELA CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO 

PROBATÓRIO HÍGIDO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INADMISSÍVEL. Se o 

conjunto probatório aponta com segurança tanto a materialidade quanto a 

autoria do crime, revela-se inadmissível a pretensão absolutória. 

ALMEJADO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA 

LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA E INJUSTA 

AGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. "Não há como acolher o argumento de 

excludente de ilicitude se não caracterizada a ocorrência de agressão 

atual ou iminente, de modo a configurar legítima defesa, conforme dispõe o 

art. 25 do CP" (RT 767/520). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE 

HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO 

PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. "Mesmo que se 

admita como verdadeira a afirmação do réu de que não tinha a intenção de 

roubar, se após matar a vítima e ainda com o cadáver a sua mercê 

despoja-a de seus haveres, caracterizou-se o delito de latrocínio porque, 

não se podendo invadir o subconsciente de alguém para aferir das suas 

verdadeiras e reais intenções, pela ação é que se verifica a conformidade 

desta com aquela" (JC 77/671). (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 

2008.018849-4, de Fraiburgo, rel. Des. Sérgio Paladino, Segunda Câmara 

Criminal, j. 03-06-2008).

 Na espécie, embora não concorde a defesa, não remanescem dúvidas de 

que os atos perpetrados correspondem à violência contra a pessoa 

imediatamente anterior à subtração de coisa alheia, configurando, 

portanto, o crime de latrocínio.

 Por consequência, impossível a desclassificação da conduta para o crime 

de homicídio ou lesão corporal seguida de morte, pretendidas pelo réu 

FÁBIO, uma vez que revelado pelos elementos de prova já mencionados, 

que o réu mais que agredir a vítima voltou-se contra o seu patrimônio, 

subtraindo dinheiro, seu veículo e objetos pessoais. E, como se não 

bastasse, o réu seguiu seu intento delitivo e visando ocultar o ilícito 

cometido e garantir a impunidade, enterrou o corpo da vítima em um 

buraco, ocultando o seu cadáver que somente pôde ser localizado com o 

auxílio do próprio acusado.

 Assim sendo os elementos probatórios reunidos autorizam seguramente a 

responsabilização criminal do acusado pela imputação da prática dos 

crimes de latrocínio e ocultação de cadáver objeto destes autos.

 Por apego à clareza, trago entendimento jurisprudencial que reforça o que 

foi acima elucidado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 

(CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA 

CORROBORADA PELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO 

ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO 

DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e 

a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento 

prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em 

juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se 

contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos 

fatos” (n.u 0011399-21.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, 

Pedro Sakamoto, segunda câmara criminal, julgado em 24/07/2019, 

publicado no dje 31/07/2019).

Ante o exposto, não há dúvida acerca da procedência dos pedidos 

formulados na denúncia e, sobre o crime de ocultação de cadáver, a 

prova da mesma forma foi suficiente.

 Comprovou-se que o corpo foi transportado pelo réu no veículo da vítima, 

que já estava na posse do réu, frise-se, escondido em uma espécie de 

cova aberta pelo próprio réu em um matagal, em local ermo, para dificultar 

a localização.

2.3. Concurso de crimes:

Provou-se que o réu praticou de forma livre e conscientemente os dois 

delitos, adotando duas ações que redundaram na prática de dois crimes. 

Portanto, incide na hipótese a regra do artigo 69 do Código Penal.

 3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o acusado FABIO MACHADO DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática das condutas típicas 

descritas no art. 157, § 3º, última parte, c.c. art. 211, c.c. art. 69, todos do 

Código Penal.

4. Dosimetria:

4.1. Do crime previsto no art. 157, §3º, última parte, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de latrocínio é de reclusão de 20 (vinte) a 30 

(trinta) anos e multa.

4.1.1. Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de latrocínio. 

Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da 

conduta, nesta fase.

 Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes para aumento 

da pena base.

 Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.

A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As consequências do crime, embora graves, também estão adstritas aos 

elementos do tipo.

 Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.1.2. Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

 Não obstante haver reconhecido a atenuante da confissão espontânea, 

deixo de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir 

aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula 231 do STJ do 

Superior Tribunal de Justiça.

4.1.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1931 de 3769



Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem 

consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 20 (vinte) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para este crime.

4.2. Do crime previsto no art. 211 do Código Penal:

A pena prevista para o crime de ocultação de cadáver é de reclusão de 

01 (um) a 03 (três) anos e multa.

4.2.1. Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta extrapolou os elementos do tipo porque o acusado 

manteve o corpo ocultado por dias, retalhou o corpo para que coubesse 

na geladeira do apartamento da vítima e, ainda, ao enterrar escondeu o 

cadáver em local de difícil acesso, ainda coberto por pó de cal, certamente 

com o objetivo de acelerar a decomposição e, assim, sabedor da ilicitude 

de sua conduta, agiu com dolo intenso, ressoando a ação de forma grave 

e cruel.

 Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes para aumento 

da pena base.

 Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.

A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As consequências do crime, embora graves, também estão adstritas aos 

elementos do tipo.

 Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa, em razão do excesso na culpabilidade do acusado.

4.2.2. Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

 Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 04 

(quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, encontrando o patamar 

de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa 

nesta fase.

4.2.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem 

consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para este crime.

4.3. Do concurso material:

Em atenção à regra do concurso material de crimes disposto no art. 69, do 

Código Penal, somo as penas dos crimes de Latrocínio [20 (vinte) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa] e Ocultação de Cadáver [01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa], chegando ao patamar 

de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e 

dois) dias-multa, definitivamente fixado para o acusado.

5. Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu FABIO MACHADO DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.

6. Regime de cumprimento da pena:

Ante a pena aplicada ao acusado fixo como regime inicial de cumprimento 

da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

5. Prisão cautelar:

O art. 387, parag. único, do CPP, preconiza:

“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o 

caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem 

prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

No caso vertente, reputo imperiosa a manutenção da segregação do 

acusado com vista a obstar a prática de novos delitos e acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da Justiça face à crueldade do crime posto 

em julgamento no presente feito, que revela intensa periculosidade do réu.

As demais medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas, 

razão pela qual afasto a hipótese de incidência do § 6º, do art. 282 e da 

parte final do inc. II, do art. 310, ambos do Código de Processo Penal, bem 

como em virtude da hediondez do delito.

Portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado FABIO MACHADO DE 

OLIVEIRA e, por consequência, nego-o o direito de recorrer em liberdade, 

objetivando a garantia da ordem pública e aplicação efetiva da lei penal.

6. Objetos Apreendidos:

- DECRETO o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados 

porque a apreensão ocorreu há mais de um ano e de lá para cá, os 

objetos que interessavam aos proprietários foram restituídos. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme o caso;

7. Deliberações finais:

a) DEIXO DE CONDENAR o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito 

do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas 

suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo devido processo legal.

 b) Condeno o réu FABIO MACHADO DE OLIVEIRA no pagamento das 

custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 –, 

uma vez que eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será 

analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a 

pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família, porque apenas o réu pobre, nos processos criminais, é isento - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II, §§ 1º e 2º.

c) Submeto a análise da detração ao juízo da execução penal.

d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

- expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena.

 - comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via 

sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;

- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 

alimentando os dados no sistema SINIC;

- expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;

- arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595128 Nr: 35973-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PEREIRA FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA PEREIRA FIGUEIRA, Cpf: 

53592328115, Rg: 808.941-8, Filiação: Maria José Pereira e Antônio 

Pereira, data de nascimento: 12/11/1968, brasileiro(a), natural de Pedra 

Preta-MT, solteiro(a), cozinheira, Telefone 9217-6578/92050856. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 03 de Abril de 2017, em uma via publica no Bairro 

Coophema, a denunciada Maria obteve para si, vantagem ilícita, na quantia 

de R$300,00 (trezentos reais), em prejuízo e induzindo em erro a vítima 

Fernando Damião Rodrigues de Andrade.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 35973-43.2019.811.0042 (Código: 

595128)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ:MARIA PEREIRA 

FIGUEIRA Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a acusada 

MARIA PERREIRA FIGUEIRA não foi citada pessoalmente (fls. 38/39).Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 40 e determino que a acusada 

seja citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547518 Nr: 38594-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JOSE CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075

 Intimar a defesa do réu Guilherme Jose para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456332 Nr: 33622-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA, 

MARCOS BARCELO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Lopes de Jesus - 

OAB:21413/O, FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O

 Intimar a defesa do réu Jhonatan Welder acerca da audiência designada 

por este Juízo para a data 04/02/2020 às 16h00min.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403801 Nr: 8220-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO BARBOSA ALVES, 

Filiação: Tereza Cristina da Silva Barbosa e Josis Alves da Guia, data de 

nascimento: 31/07/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 9208-0883. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado acima qualificado para que, no prazo de 

10 (dez) dias compareça a este Juízo para restituir 01 (uma) Honda Titan 

Fan, cor vermelha, Placa NJW-6024, juntamente comum chaveiro com 

chave de ignição, portando documentos que comprova a propriedade do 

bem, sob pena de perdimento

Despacho/Decisão: Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:Vistos 

etc. I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.II – Declaro 

encerrada a instrução.III – Acolho o pedido da defesa, e assinalo o prazo 

de 05 (cinco) dias para juntada do prontuário. .IV – Após, vistas às partes 

para oferta de memoriais escritos.V – Às providências.Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência que vai 

devidamente assinado. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito 

AMARILDO CESAR FACHONEPromotor de JustiçaGUSTAVO FARIAS 

SABERAdvogado do Réu

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456584 Nr: 33914-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LAURO QUEIROZ VANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIANO GARCIA 

NETO - OAB:11443/0, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:

 PROCESSO Nº 33914-87.2016.811.0042 Cód. 456584 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: THIAGO LAURO QUEIROZ VANI

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que resta pendente a oitiva da vítima 

LUCIMAR OLIVEIRA BUENO, bem como o interrogatório do réu THIAGO 

LAURO QUEIROZ VANI.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.03.2020 às 16h30min.

Defiro cota ministerial de fl. 94 determinando que as testemunhas sejam 

intimadas nos endereços indicados pelo Parquet.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 572546 Nr: 15477-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:

 PROCESSO Nº: 15477-90.2019.811.0042 CÓDIGO: 572546
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOÃO CARLOS GONZATO

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado à 

fl. 102 - verso, e apresentou Resposta à Acusação às fls. 93/94, contudo 

esta não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem hipóteses de absolvição sumária, sendo que alegações 

pertinentes ao mérito da causa deverão ser analisadas no momento da 

sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01.12.2020às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 427350 Nr: 2672-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 INQUÉRITO POLICIAL N.º 2672-13.2016.811.0042 CÓDIGO: 427350

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ELSON MARTINS VIEIRA

 Vistos etc.

Sentença prolatada às fls. 135/137.

 O Ministério Público interpôs recurso de apelação à fl. 139 com as 

inclusas razões de apelações às fls. 140/145.

O recurso interposto pelo Ministério Público é tempestivo, conforme 

certidão de fl. 158.

A defesa do acusado ELSON MARTINS VIEIRA apresentou as devidas 

contrarrazões de apelação às fls. 151/157.

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo Ministério Público, em 

efeito devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 594813 Nr: 35695-42.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA ALVARENGA, JOAO 

MARCELO RODRIGUES, DANIEL AUGUSTO JORGE DE SOUZA, JEFERSON 

MARQUES DE CAMPOS FARIAS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES SILVA - OAB:24299

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 35695-42.2019.811.0042 (CÓDIGO: 594813) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: GABRIEL OLIVEIRA 

ALVARENGA JOÃO MARCELO RODRIGUES DANIEL AUGUSTO JORGE DE 

SOUZA JEFERSON MARQUES DE CAMPOS FARIAS MACIEL Vistos. 2.1.Da 

Resposta à Acusação do Acusado JEFERSON MARQUES DE CAMPOS 

FARIAS MACIEL: Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o 

recebimento da denúncia. 2.2.Pedido do Acusado JEFERSON MARQUES 

DE CAMPOS FARIAS MACIEL: Pelo exposto, REVOGO A CAUTELAR DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO do acusado JEFERSON MARQUES DE 

CAMPOS FARIAS MACIEL, qualificado nos autos, substituindo-a pela 

aplicação das seguintes medidas cautelares penais: a) Comparecimento 

neste juízo portando documento pessoal com foto e comprovante de 

endereço atualizado no dia 17.01.2019 até as 17 horas para a retirada da 

tornozeleira eletrônica; b) Comparecimento a todos os atos do processo; 

c) Não se ausentar desta Comarca por mais de 07 (sete) dias, sem prévia 

autorização judicial; d) Não mudar de residência sem aviso prévio a este 

juízo. 2.3.Pedido de Revogação da Prisão dos Acusados GABRIEL 

OLIVEIRA ALVARENGA, JOÃO MARCELO RODRIGUES e DANIEL 

AUGUSTO JORGE DE SOUZA: Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA dos acusados GABRIEL OLIVEIRA ALVARENGA, JOÃO 

MARCELO RODRIGUES e DANIEL AUGUSTO JORGE DE SOUZA, 

qualificados nos autos, substituindo-a pela aplicação das seguintes 

medidas cautelares penais: Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA, 

devendo os acusados GABRIEL OLIVEIRA ALVARENGA, JOÃO 

MARCELO RODRIGUES e DANIEL AUGUSTO JORGE DE SOUZA, serem 

imediatamente colocados em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiverem presos. 2.4.Designação de Audiência de Instrução: Assim, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 21.09.2021 às 

15h00min. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 564160 Nr: 7623-45.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

MARCIO BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7623-45.2019.811.811.0042 CÓDIGO: 564160

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES

 MARCIO BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 237/249.

 A defesa do acusado MARCIO BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR interpôs 

recurso de apelação com as devidas razões (fls. 253/260), sendo o 

recurso tempestivo (fl. 261).

O representante do Ministério Público apresentou as devidas 

contrarrazões (fls. 262/267).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu MARCIO BISPO DE 

OLIVEIRA JUNIOR de fls. 253/260, em efeito devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, do Código de Processo Penal.

Em relação ao acusado JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

aguarda-se a devolução do mandado de intimação (fls. 250/251).

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 8923-33.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO JOSÉ DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 PROCESSO Nº: 8923-33.2005.811.0042 CÓDIGO: 75438

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: AUGUSTO JOSÉ DE MAGALHÃES

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado apresentou Resposta à 

Acusação à fl. 193, contudo esta não contém preliminares (alegações de 

vícios ou falhas processuais), nem hipóteses de absolvição sumária, 

sendo que alegações pertinentes ao mérito da causa deverão ser 

analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

19.05.2020 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 10880-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR, EMERSON 

BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 10880-98.2007.811.0042 (Código: 99409)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: JOSE RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR

 EMERSON BATISTA DA SILVA

 Vistos, etc.

Trata-se de comunicado de cumprimento de Mandado de Prisão, expedido 

por este Juízo, em desfavor do acusado JOSE RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR, 

ocorrido no dia 25.12.2019, na Comarca de São Luis/MA (fls. 357/359).

 Desta forma, ciente do cumprimento da prisão do acusado, DETERMINO a 

sua regularização.

Expeça-se a devida Guia de Execução Penal Definitiva.

Oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional para que proceda com o 

recambiamento do acusado para esta Comarca com urgência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410545 Nr: 15255-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FERREIRA LEITO - 

OAB:OAB Nº. 20.720

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15255-64.2015.811.0042 (CÓDIGO: 410545)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

 Vistos.

 Diante da manifestação Ministerial de fl. 06, designo a audiência de Sursis 

Processual para o dia 28.02.2020 às 15h45min.

Intimem-se o acusado THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES, seu (s) 

advogado (s), caso existentes no feito, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Às providências.

Cuiabá - MT,10 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436483 Nr: 12787-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON MORAES DE CARVALHO, LUIZ 

ALBERTO SILVA DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUDSON MORAES DE CARVALHO, Cpf: 

03533172171, Rg: 16186080, Filiação: Ana Rosa de Moraes de Carvalho e 

Mario Carlos Rocha de Carvalho, data de nascimento: 28/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 99775937. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 13h20min, 

no estabelecimento bancário, agência do "BANCO SANTANDER", situado 

na Praça Alencastro, nº 74, Bairro Centro Norte, nesta urbe, em unidade 

de desígnios e divisão de tarefas, os denunciados HUDSON e LUIZ 

ALBERTO, mediante meio fraudulento, obtiveram vantagem ilícita, para si, 

consistente no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), induzindo em 

erro à empresa vítima Banco Santander, representado por Vilma Moura 

Tapajós.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 12787-93.2016.811.0042 (Código: 

436483)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): HUDSON 

MORAES DE CARVALHO LUIZ ALBERTO SILVA DE ALMEIDA 
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JUNIORVistos etc.Diante da certidão de fl. 398, verifico que o HUDSON 

MORAES DE CARVALHO não foi citado pessoalmente, visto que o réu se 

encontra em lugar incerto e não sabido (fl. 394 - verso).Diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 396 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL THOMAS DA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 582518 Nr: 24716-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24716-21.2019.811.0042 (CÓDIGO: 582518)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JEAN DA SILVA NASCIMENTO

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 593275 Nr: 34391-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 34391-08.2019.811.0042 (CÓDIGO: 593275)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.
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 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 593275 Nr: 34391-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/MT

 PROCESSO CRIME Nº: 34391-08.2019.811.0042 (Código: 593275)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o WELLINGTON FERREIRA DA SILVA 

não foi citado pessoalmente (fl. 94).

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 95 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 352334 Nr: 13732-85.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO PACHECO 

SAMPAIO - OAB:

 PROCESSO Nº: 13732-85.2013.811.0042 CÓDIGO: 352334

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado às 

fls. 179/180, e apresentou Resposta à Acusação à fl. 182, contudo esta 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

hipóteses de absolvição sumária, sendo que alegações pertinentes ao 

mérito da causa deverão ser analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16.09.2021 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378410 Nr: 20329-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NIXON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GABILAN SANCHES 

- OAB:

 PROCESSO Nº: 20329-36.2014.811.0042 Cód. 378410

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLEITON NIXON DA SILVA OLIVEIRA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de interrogatório para 

o dia 21.05.2020 às 16h30min.

Intime-se o acusado e seu advogado, caso existente no feito, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403365 Nr: 7705-18.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARCELO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO MARCELO MARTINS, Rg: 

1.800.421-0, Filiação: Ilma dos Santos e Darci Martins, data de nascimento: 

29/05/1985, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), autônomo. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para querendo, no prazo Legal interponha recurso de 

Apelação.

Sentença: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia para CONDENAR o acusado DIEGO 

MARCELO MARTINS, qualificado nos autos em exame, pela prática do 

delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal e ABSOLVÊ-LO da 

prática do delito descrito no art. 244-B da Lei 10.826/2003 e 310 da Lei 

9.503/97, com base no que preceitua o artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da 

pena.4.1. Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu 

entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não 
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extrapola a gravidade do crime de furto. O réu subtraiu a motocicleta sem 

esboçar excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da 

conduta, nesta fase. Acerca dos antecedentes criminais, o acusado era 

condenado ao tempo deste crime, porém, tecnicamente primário porque as 

condenações transitaram em julgado em data posterior. Pesa em seu 

desfavor duas condenações, sendo um pela prática do crime previsto no 

art. 121, §2º, II, do Código Penal e outra pela prática do crime previsto no 

art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, condenação esta prolatada neste 

Juízo Criminal.A existência de condenação por crime anterior é motivação 

idônea para se considerar como maus os antecedentes do réu, segundo 

precedentes do STJ e julgados do e. Tribunal de Justiça deste Estado 

.Diante disso, reconheço os maus antecedentes como causa de aumento 

da pena base e aplico o patamar de 1/6, máximo previsto para o aumento 

na primeira fase da dosimetria da pena, consoante orientação 

jurisprudencial assente no âmbito dos tribunais superiores.Sobre a 

conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta 

mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não 

havendo dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos 

do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias 

do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

devolução do objeto à vítima. A vítima nada pode fazer ou fez para 

influenciar no resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima 

não serviu para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase da 

dosimetria. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 

(onze) dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes ou atenuantes a serem apreciadas, de modo que mantenho o 

quantum atribuído na primeira fase.4.3. Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena 

a serem consideradas.5. Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu DIEGO MARCELO MARTINS, qualificado nos autos, em 01 (um) ano e 

02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa., fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. Regime:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.7. Objetos Apreendidos:- DECRETO o perdimento de 

quaisquer bens que não foram reclamados porque a apreensão ocorreu 

no ano de 2014 e de lá para cá, os objetos que interessavam à vítima 

foram restituídos. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme o 

caso;8. Deliberações finais:a) DEIXO DE CONDENAR o réu nos termos do 

art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de 

debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente 

reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo 

devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que a 

vítima postule o ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.b) 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.c) 

Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante no artigo 201, § 

2º do CPP.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos da CNGC;- arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 08 de outubro 

de 2019.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL THOMAS DA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 321191 Nr: 185-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, PATRICK 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 AUTOS CÓDIGO 321191

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois constam um relógio de pulso e o 

valor de R$ 51,00 (cinquenta e um) reais pendentes de destinação 

conforme certidão de fl. 353.

Verifico que na fls. 296/297, consta pedido de restituição pendente de 

análise. Sendo assim, DETERMINO A RESTITUIÇÃO do bem e do valor para 

o proprietário ou herdeiro devidamente identificado, caso falecido.

 Intime-se o proprietário para fazer a retirada do bem e do valor em até 10 

(dez) dias, sob pena de perdimento.

 Em não sendo encontrado, intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo 

para levantamento dos bens, sob pena de perdimento.

 Não comparecendo o proprietário ou seus sucessores, DECLARO O 

PERDIMENTO do bem e do valor e determino desde já que, caso leiloados 

os bens apreendidos, o valor operado seja revertido ao Juízo da 2ª Vara 

Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 565623 Nr: 8952-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR POMPEO MESQUITA, EDUARDO DE 

SOUZA CAETANO, EDENILSON RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/O

 Intimar a defesa do réu Igor Pompeo para apresentar memoriais escritos 

no prazo legal.(2º vez que se intima)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 587865 Nr: 29532-46.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEKSON DE LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 29532.46.2019.811.0042 (CÓDIGO: 587865)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WEKSON DE LIMA SANTOS

 Vistos.
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1. Relatório.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de WEKSON DE LIMA 

SANTOS, pela suposta pratica do crime tipificado no art. 14, “caput”, da 

Lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 18.09.2019 (fl. 113).

O acusado foi citado por edital à fl. 119 e apresentou Resposta à 

Acusação às fls. 120/124.

O Parquet manifestou-se às fls. 125/127 pelo indeferimento do pedido da 

defesa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

2. Fundamentação.

O acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 120/124, o qual 

pleiteou preliminarmente pela rejeição da denúncia, ante ausência da 

descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias na denúncia, 

alegando que a denúncia encontra-se genérica, causando violação ao 

princípio da garantia ao devido processo legal e das garantias 

constitucionais do contraditório.

Em se tratando da denúncia, a princípio, não se afigura inepta quando, 

atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, descreve, em tese, fatos típicos, 

com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, a 

classificação do ilícito penal e o rol das testemunhas.

Pois bem, ao contrário do que alega a defesa, entendo que a exordial 

descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime 

tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e outros elementos 

de convicção encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a 

materialidade e indícios suficientes da autoria.

Constata-se que os elementos apresentados pela defesa não são 

suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na 

denúncia, além do fato da defesa apresentar questões de mérito, as quais 

serão apreciadas no decorrer da instrução processual.

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, pelo que REJEITO as preliminares 

arguidas pela defesa.

3. Deliberações:

Em dando prosseguimento ao feito, determino a expedição de novo 

mandado de CITAÇÃO ao acusado, no endereço declinado à fl. 120.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25.06.2020, às 

16h30min.

Intimem-se as partes, o acusado e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lídio Modesto da Silva filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 579368 Nr: 21854-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS. - OAB:, 

ROBSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:

 PROCESSO Nº: 21854-77.2019.811.0042 CÓDIGO: 579368

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado (fl. 

73) apresentou Resposta à Acusação à fl. 68, contudo esta não contém 

preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem hipóteses 

de absolvição sumária, sendo que alegações pertinentes ao mérito da 

causa deverão ser analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.10.2021 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 587713 Nr: 29401-71.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARCELO DELLER GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 29401-71.2019.811.0042 (CÓDIGO: 587713)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: KLEBER MARCELO DELLER GASQUES

 Vistos.

1. Relatório.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de KLEBER MARCELO 

DELLER GASQUES, pela suposta pratica do crime tipificado no art. 14, 

“caput”, da Lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 16.09.2019 (fl. 587713).

O acusado foi citado à fl. 64 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 

65/73, mediante advogado constituído nos autos.

O Parquet manifestou-se às fls. 125/127 pelo indeferimento do pedido da 

defesa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

2. Fundamentação.

O acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 65/73, o qual pleiteou 

preliminarmente pelo reconhecimento da excludente de ilicitude prevista 

nos arts. 23, I e 24, ambos do Código Penal e a consequente absolvição 

sumária do acusado, nos termos do art. 397, inc. I, do Código Penal.

Pois bem, o art. 397 do Código de Processo Penal, de fato prevê a 

possibilidade de absolvição sumária do acusado quando se verificar a 

existência manifesta de causas de afastem a ilicitude do fato ou a 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, ou, ainda, que evidenciem 

que o fato não constitui crime ou que esteja extinta a punibilidade do 

agente (incisos I a IV).

 Isso significa dizer, que a excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de 

tipicidade, ou, ainda, a extinção da punibilidade, devem ser extremes de 

dúvida, verificáveis por prova cabal e prima facie, sem necessidade de 

dilação probatória.

Todavia, a tese apresentada pela defesa de que o réu encontrava-se em 

estado de necessidade para salvar-se de perigo atual, não restou 

prontamente comprovada, restando necessária dilação probatória para 

tanto, portanto inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de 

estado de necessidade, quando não comprovada a presença de qualquer 

perigo atual e inevitável, nem tampouco que a situação não poderia ter 

sido resolvida de outro modo.

Constata-se que os elementos apresentados pela defesa não são 

suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na 

denúncia, além do fato da defesa apresentar questões de mérito, as quais 

serão apreciadas no decorrer da instrução processual.

Portanto, inexistindo causas manifestas de excludente da ilicitude do fato 

e da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos 

do artigo 397 do Código de Processo Penal, REJEITO as preliminares 

arguidas pela defesa.

3. Deliberações:

Em dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 14.10.2021, às 14h00min.

Intimem-se as partes, o acusado e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lídio Modesto da Silva filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400151 Nr: 4370-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR FERNANDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O, PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Cód.: 400151

Vistos.

Os autos encontram-se na fase de instrução, tendo a defesa do acusado 

pleiteado em audiência anterior pela nova inquirição da vítima Kathiely e da 

testemunha Carlos, uma vez que houve conflito em seus depoimentos 

colhidos em juízo (fls. 113 e 132/134).

O acusado teve decretada sua revelia, pois intimado não compareceu ao 

ato (fl. 121).

Pois bem, entendo que merece acolhida o pedido da defesa, com 

fundamento aos princípios da verdade real, da ampla defesa e do 

contraditório, de modo que designo audiência de continuação para o dia 

28.05.2020, às 16h30min.

Intimem-se a vítima Kathiely e a testemunha Carlos.

O acusado deverá comparecer ao ato independente de intimação, uma 

vez que encontra-se revel nos autos.

Intimem-se a defesa.

Ciência ao MP.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 591308 Nr: 32612-18.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, 

JOÃO VITOR SABINO DE HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737/O, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 32612-18.2019.811.0042 (CÓDIGO: 591308) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: WESLEY GABRIEL 

OTACILIO DE SOUZA JOÃO VITOR SABINO DE HUNGRIA Vistos, etc. 

2.Fundamentação: Destaco ainda, que desde a decisão exarada no dia 

13.09.2019 deixou clara a necessidade da manutenção da prisão dos 

acusados ante a gravidade do crime praticado. Analisando os autos, 

constata-se que, em que pese os acusados serem primários, ambos 

quando menores já cometiam delitos, dentre eles o porte de arma de fogo, 

disparo de arma de fogo, roubo, receptação, deixando claro que os 

mesmo não se intimidam em violar das regras de convívio social (fls. 33 e 

46). Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter 

sido demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO os pedidos de revogação 

formulados pelas defesas dos acusados WESLEY GABRIEL OTAILIO DE 

SOUZA e JOÃO VITOR SABINO DE HUNGRIA, sem prejuízo de posterior 

apreciação, acaso presentes às hipóteses autorizadoras. Quanto à 

redesignação da audiência para data posterior como requerido pelo 

Parquet, verifico que não há necessidade, pois a vítima em contato com 

este juízo afirmou que poderá ser ouvida mediante videoconferência na 

data já designada, por esta razão mantenho a data 29.01.2020, às 14 

horas, para realização da solenidade. Por fim, aguarde-se a data da 

audiência. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de janeiro de 2020. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 574027 Nr: 16856-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON ALAN DE SOUZA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 PROCESSO Nº 16856-66.2019.811.0042 (Código: 574027)

Vistos etc.

Ante remessa dos presentes autos a este Juízo, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para que se manifeste.

Às providências.

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595539 Nr: 36370-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MORAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE AMORIM MENDES 

- OAB:27.050

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 36370-05.2019.811.0042 (CÓDIGO: 595539)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DIEGO HENRIQUE MORAES MENDES

 Vistos, etc.

1. Relatório.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de DIEGO HENRIQUE 

MORAES MENDES, pela suposta pratica dos crimes tipificados no art. 157, 

§ 2º, inc. II, § 2º, inc. II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15.10.2019 (fls. 75/76).

O acusado foi citado à fl. 78 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 

83/91.

O Parquet manifestou-se às fls. 92/94 pelo indeferimento do pedido da 

defesa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

2. Fundamentação.

O acusado apresentou Resposta à Acusação às fls. 83/91, mediante 

advogado constituído nos autos, o qual pleiteou preliminarmente pela 

rejeição da denúncia, ante ausência da descrição do fato criminoso com 

todas as circunstâncias na denúncia e pugnou pela absolvição sumária o 

acusado por ausência de provas suficientes de autoria, nos termos do art. 

386, V e VII do CPP. Por fim, pugnou pela desclassificação do crime de 

roubo consumado para tentativa de furto simples.

Em se tratando da denúncia, a princípio, não se afigura inepta quando, 

atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, descreve, em tese, fatos típicos, 

com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, a 
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classificação do ilícito penal e o rol das testemunhas.

Pois bem, ao contrário do que alega a defesa, entendo que a exordial 

descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime 

tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e outros elementos 

de convicção encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a 

materialidade e indícios suficientes da autoria, inclusive com 

reconhecimento pessoal e confissão do acusado.

Constata-se que os elementos apresentados pela defesa não são 

suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na 

denúncia, além do fato da defesa apresentar questões de mérito, as quais 

serão apreciadas no decorrer da instrução processual.

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, pelo que REJEITO as preliminares 

arguidas pela defesa.

3. Deliberações:

Em dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.06.2020, às 16h30min.

Intimem-se as partes, o acusado e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lídio Modesto da Silva filho

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452594 Nr: 29701-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIS LORRAINE COSTA DIAS, JINALDO 

FRANCISCO DA SILVA, MARCELO FERRAZ DOS SANTOS, LEIDINEIA 

KATIA BOSI, LAURINDO BENTEO LUIZ, MARCIO CASTELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, EDINEY DOMINGUES BARROS - OAB:14282/MT, 

MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT, Renan Domingues 

Barros - OAB:18538

 INTIMO O DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB/MT 11443, NA 

QUALIDADE DE DEFENSOR DE LEIDINEIA KÁTIA BOSI GARCIA A 

APRESENTAR SUA DEFESA.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136282 Nr: 4518-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.527

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON CARLOS SOARES, Cpf: 

79551939115, Rg: 13473298, Filiação: Valéria Pereira e Januário 

Rodrigues Soares, data de nascimento: 26/03/1977, brasileiro(a), natural 

de Diamantino-MT, convivente, representante comercial, Telefone 

98155-7076. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ANDERSON CARLOS SOARES PARA QUE 

MANIFESTE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DE BENS, OBJETOS E VALORES 

APREENDIDOS NO PROCESSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

DEVENDO COPROVAR A PROPRIEDADE POR MEIO DE DOCUMENTO, SOB 

PENA DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: SENTENÇA (...)Posto isto, evitando digressões 

jurídicas desnecessárias, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei 

9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de ANDERSON CARLOS 

SOARES no presente feito. Recolham-se eventuais mandados de prisão 

provenientes destes autos em nome do sentenciado. DETERMINO a 

imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos 

apreendidos (fls.128), dentre outros existentes nos autos, a quem de 

direito, desde comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 (noventa) 

dias da data do trânsito em julgado desta e não houverem sido reclamados 

os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas 

em favor da União.Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes 

autos, DETERMINO a sua RESTITUIÇÃO atualizada, nos termos dos arts. 

336 e 337 do CPP .Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos 

autos que não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 

25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando 

do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos e o seu apenso (Código 373955), este último 

prejudiciado por força da decisão aqui prolatada, com as baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2017.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

Advertência: SOB PENA DE PERDIMENTO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WEKSLEY BALTAZAR 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594017 Nr: 34976-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL NOGUEIRA SILVA, LUAN REIS DO 

NASCIMENTO, ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA, GABRIEL DAVID DE 

CAMPOS SILVA, LEONARDO DE SOUZA NOVAIS ALENCAR, ANDRE 

FELIPE ALVES MENDES, JONATHAN DIEGO DE ALMEIDA SILVA, 

WANCLEY ETCHEVER DE CAMPOS, ENEILTON DE OLIVEIRA MARTINS DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, ELCIO 

JOSE DOMIGOS - OAB:12.907, ERIK VINICIUS CORREIA DA COSTA - 

OAB:24.577 MT, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731/MT, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 CONSIDERANDO A DECISÃO DATADA DE 19/12/2019, BEM COMO A 

CERTIDÃO EXPEDIDA NA MESMA DATA, REITERAMOS A INTIMAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DE DEFESA PARA QUE COMPAREÇAM NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14/01/2020, AS 

13:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354414 Nr: 16076-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LEONARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DONEGA 

Nº12034 - OAB:12034

 Considerando a Audiência designada para a data de 22 de janeiro de 

2020, às 14h00, impulsionamos os autos para intimação do Patrono de 

Defesa constituido pelo Réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596178 Nr: 36934-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLICIA DA DELEGACIA ESP. DE 

REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, IGOR FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O

 Considerando que o Advogado FELIPE GARCIA NOGUEIRA retirou o 

processo em carga na data de 13/11/2019, INTIMAMOS O MESMO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 596178, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO HORAS),POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO COM RÉU PRESO, 

SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387522 Nr: 1595-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Considerando a Audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2020, às 

15h00, impulsionamos os autos para intimação dos Patronos de Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407468 Nr: 12081-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRUNO RODRIGUES LAVOR, FÁBIO 

ABREU MACIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA - 

OAB:2.669/TO, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111

 Considerando a Audiência designada para o dia 27/01/2020, às 

15h00min., impulsionamos os autos para intimação dos Patronos 

constituidos.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 27204-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que encaminho intimação do Advogado Dr. Vanderley 

Souza Amorim OAB n° 10.207, para, no prazo de 10 dias, notificar o seu 

cliente acerca da Renúncia juntado à fl. 81, fazendo constar prova nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544236 Nr: 35549-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, 

ROMARIO RIBEIRO NEVES, LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, 

THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO WALLAUER, 

AELSON DOS SANTOS BARBOSA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, GEOVANE YGOR DE SOUZA, IAM 

KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ, MATHEUS BEZERA DA SILVA, 

MARCIO LUCAS PREZA LIBANO, FRANCISCO JOSE DE SÁ SOUZA, JOÃO 

FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703, ALINE SILVA SALLES - OAB:74401/RS, 

DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, JOSEILDE 

SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, MARCOS FELLIPE ROCHA E 

SILVA - OAB:24.471/O

 Intimar os Drs. ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB/MT 6703. ALINE SILVA 

SALLES - OAB/RS 74401, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB/MT 

18.303, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB/MT:6833, JOSEILDE SOARES 

CALDEIRA - OAB/MT: 15236, MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - 

OAB/MT - 24.471/0, representando o polo passivo.Para manifestação na 

fase do Artigo 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 455625 Nr: 32884-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCOS LAGNI, BRUNO RIBEIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5.475

 Processo Crime nº 32884-17.2016.811.0042.

Vistos, etc...

 Eliael Marcos Lagni e Bruno Ribeiro Viana, através de advogado 

constituído formulou resposta à acusação afirmando que a denúncia é 

inepta e falta justa causa para a ação penal, devendo assim ser declarada 

a absolvição sumária.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

pronuncia-se pelo indeferimento e prosseguimento da ação (fl. 189).

É o breve relato.

Decido.

 No que concerne a tese de defesa quanto a absolvição sumária, verifico 
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que não merece respaldo, posto que a peça acusatória foi regularmente 

recebida, ocasião em que foi analisada sua regularidade e pressupostos.

 Basta a existência de indícios do envolvimento do acusado na prática 

delituosa, não havendo que se cogitar a existência de provas robustas, 

bastando um juízo de plausibilidade, o que se verifica neste feito.

 Ressalte-se que foram verificadas todas as peças que subsidiaram a 

denúncia e verifico presentes os indícios de autoria e materialidade 

delitiva, requisitos necessários para o seu processamento, eis que a peça 

acusatória atende aos ditames do art. 41 do CPP.

 Diante do exposto, entendo necessária a instrução do processo, 

oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes e realizados os interrogatórios dos acusados sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, para se chegar a uma conclusão segura 

dos fatos.

 Desta forma, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de 

absolvição sumária, devendo prosseguir os autos em seus ulteriores 

termos.

 Considerando que foram esgotadas as preliminares, designo o dia 

12/02/2020 às 13h45min para realização da audiência de instrução e 

julgamento nos autos.

 Às providências.

 Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2019.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza da Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455625 Nr: 32884-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCOS LAGNI, BRUNO RIBEIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5.475

 Intimar o defensor dos acusados, o DR. LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO, 

OAB/MT 5.475, da audiência de instrução e julgamento designada nestes 

autos para o dia 12/02/2020, às 13h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413210 Nr: 18091-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AXL RODRIGUES DOS SANTOS, 

EDSON MEDINA DE SOUZA, ELIAS BARBOSA CRISANTO, SILDELE DE 

ALMEIDA CRISANTO, JOÃO VICTOR BARROS DE FRANÇA, SÉRGIO 

ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT

 Intimar o advogado dos acusados João Victor Barros de Franca, Edson 

Medina de Souza e Sildele de Almeida Crisanto, o DR ROBSON DA SILVA, 

OAB/MT 17.056, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informar o 

seu não comparecimento na audiência de instrução ocorrida no dia 

13/06/2019, às 14h45min, sob pena de ser comunicada a OAB. Outrossim, 

fica intimado da audiência redesignada nestes autos, para o dia 

27/02/2020, às 16h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 421651 Nr: 27207-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RANZULLA GONZAGA, VALTEMIR 

GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARYSSA A.MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717 /MT, RÚBIA FERRETTI VALENTE - OAB:99943, 

WESLLEY SILVA DE ARAUJO - OAB:

 Processo Crime nº. 27207-40.2015.811.0042 – Cód.421651

Vistos, etc.

Considerando que na data anteriormente designada será ponto facultativo, 

conforme portaria nº 1455/2018-Pres-DGTJ, redesigno audiência para o 

dia 19/02/2020 às 14h15min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2019.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 388191 Nr: 2294-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948/MT

 Processo Crime nº. 2294-91.2015.811.0042 – Cód. 388191

Vistos, etc.

Considerando que na data anteriormente designada ocorrerão audiências 

de custódia nesta Vara, redesigno o dia 05/02/2020 às 14h15min para 

audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de julho de 2019.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371536 Nr: 12178-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 Intimar o defensor do acusado, os DRs. EDUARDO MAHON, OAB/MT 6363 

e MÁRCIO MONTENEGRO, OAB/MT 15.329, da audiência de instrução e 

julgamento designada nestes autos para o dia 11/02/2020, às 14h15min.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 27204-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY AMORIM - 

OAB:10207

 Intimar o defensor do acusado, o DR. WANDERLEY SOUZA AMORIM, 

OAB/MT nº 10.207, da audiência de instrução e julgamento designada 

nestes autos para o dia 06/02/2020, às 14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407029 Nr: 11641-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SAID SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Intimar o advogado da empresa vítima, o DR. RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO, OAB/MT 3.301 da audiência de instrução e julgamento 

designada nestes autos para o dia 19/02/2020, às 15h45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421651 Nr: 27207-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RANZULLA GONZAGA, VALTEMIR 

GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARYSSA A.MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717 /MT, RÚBIA FERRETTI VALENTE - OAB:99943, 

WESLLEY SILVA DE ARAUJO - OAB:

 Intimar o representante legal da Seguradora Lider, DR. NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES, OAB-SP Nº 128341, da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 19/02/2020, às 14h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388191 Nr: 2294-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948/MT

 INTIMAR o advogado da empresa vítima, DR. RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO, OAB/MT 3.301, da audiência de instrução e julgamento 

designada nestes autos para o dia 05/02/2020, às 14h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584846 Nr: 26860-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158-B, DANIEL ROQUE SAGIN - OAB:17.891, DÉBORA 

GONÇALVES POMPERMEYER - OAB:18.375, LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA - OAB:24.253, MARCUS VINICIUS ARAÚJO FRANÇA - 

OAB:13.408-B, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B, SILVANA ALVES 

DE SOUZA - OAB:15.374

 Certifico que encaminho intimação para o(a,s) Advogado(a,s) Marcus 

Vinicius Araújo França - OAB: 13.408-B, Daniel Francisco Felix - OAB: 

11.158-B, Daniel Roque Sagin - OAB: 17.891, Rafael Costa Leite - OAB: 

6.647-B, Débora Gonçalves Pompermeyer - OAB: 18.375, Silvana Alves 

de Souza - OAB: 15.374 e Lucia Maria Lopes da Silva - OAB: 24.253, para 

comparecer na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

06/02/2020 às 15h30min horas, na sala de audiências da 6ª Vara Criminal 

de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488904 Nr: 28399-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERNANDES DE OLIVEIRA, PRISCILLA 

FARIAS SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:18662/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 Certifico que, encaminho intimação para os Advogado(s) Jorge Aurélio 

Zamar Taques - OAB: 4.700, Gilmar Gonçalves Rosa - OAB: 18.662 e 

Rodrigo Leite da Costa - OAB: 20.362, para comparecer na audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/02/2020 às 15h45min 

horas, na sala de audiências da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585782 Nr: 27706-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA, JOAO 

VITOR BRASIL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE MT 

- OAB:, JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552/MT

 Certifico que encaminho intimação à advogada Dra. Joalene de Oliveira 

Araujo, OAB: 25.262-O, com o fito de cientifica-lá acerca da soltura do 

acusado, conforme decisão proferida às fls. 182/183, cuja parte 

dispositiva segue transcrita: "(...)Considerando o pedido de revogação da 

prisão preventiva das Defesas do réu e com parecer favorável do 

Ministério Público, verifico que a instrução se encontra encerrada, assim, 

nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVAdo 

acusado LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA, COM A IMPOSIÇÃO das 

MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.(...) 

Expeça-se o alvará de soltura em nome do acusado, se por outro motivo 

não estiver preso, consignando as advertências legais.(...)Às 
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providências.Cumpra-se.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563039 Nr: 6591-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, 

ALEXSANDRO COLETE FERREIRA DE SOUZA, EDELSON ALVES DE LIMA, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, JHONES 

WERICRYS DA ROSA, LUANA CUSTODIO DOS SANTOS, POLIANA 

CUSTODIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/MT, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Intimar o patrono do réu Edelson Alves de Lima, Dr. Weliton de Almeida 

Santos (OAB/MT 20833), da sentença condenatória proferida nos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485437 Nr: 25114-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PABLO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLON PABLO DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, Filiação: Hideraldo Alves dos Santos e Sirlei de Oliveira Carlos, 

data de nascimento: 14/01/1988, brasileiro(a), natural de Presidente 

Prudente-SP, convivente, Telefone 65 99200-1484. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 04/07/2017, tendo o réu(é) sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 155, § 4°, incisos I e II, c/c art. 

14, II, do Código Penal

Despacho: “(...) Cite-se e notifique-se o réu(é) para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (...). Conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu(é) 

(artigo 1.373, § 1º, da CNGC). Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no 

artigo 396-A, § 2º do Código de Processo Penal, ser aberta vistas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa inicial (...)Advirta-se ainda 

ao(a) acusado(a) que, a partir do recebimento da denúncia quaisquer 

mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para fins de 

adequada intimação e comunicação oficial (...). Caso não tenham sido 

enviados, oficie-se à autoridade policial que presidiu este feito para, no 

prazo de 05 dias, encaminhar as apreensões. Às providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Martins dos 

Santos , digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470861 Nr: 10778-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÚLVIO LEANDRO MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÚLVIO LEANDRO MARQUEZ, Cpf: 

78452333153, Rg: 10725520, Filiação: Nilza Maria Marquez e Elpenor 

Marquez Filho, data de nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de 

São Paulo-SP, solteiro(a), eletrotécnico, Telefone 9221-8600. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 17/03/2017, por volta de 20h45min, na 

Avenida Tenente Coronel Duarte, Bairro Centro Norte, nesta capital, o 

denunciado FULVIO tentou subtrair, mediante grave ameaça (simulando 

estar armado) e agindo com outro indivíduo não identificado, dinheiro e 

objetos pertencentes à Ruth Egner (...). (...) Ante o exposto cumpre ao 

Ministério Público Estadual denunciar FULVIO LEANDRO MARQUEZ, como 

incurso no art. 157, §2º, inciso II e art. 14, inciso II ambos do Código Penal 

(...).

 Despacho: Vistos etc,Considerando que a presente ação penal está 

suspensa nos termos do art. 366 do Código de processo Penal, aliado ao 

fato do crime imputado ao denunciado ser de natureza grave, vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CIBELLY KEYLLER 

FERREIRA DE SOUZA XAVIER, digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Marcelo Pompeo Pimenta Negri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596416 Nr: 37188-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE SOUZA GOMES, CARLOS ANDRE 

CAMPOS DA SILVA, ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO DE SOUZA GOMES, Cpf: 

05117391179, Rg: 23753650, Filiação: Irani de Souza Mota e Geraldo 

Gomes Ferreira, data de nascimento: 23/05/1995, brasileiro(a), natural de 
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Cuiaba-MT, convivente, Telefone 99302-5903. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 01/03/2019, por volta de 13h00min, em residência 

particular, localizada na rua Manoel Garcia Velho, n° 321, bairro: 

Bandeirantes, nesta Capital, o Denunciado SANDRO, (...) agindo com 

prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo, foi denunciado como incurso nas 

penas do Art. 157, §2, inciso II, 2°-A, inciso I, do Código Penal, em 

concurso material (Art. 69 do CP com o Art. 244-B da Lei 8.069/90).

Despacho: “(...) Cite-se e notifique-se o réu(é) para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (...). Conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu(é) 

(artigo 1.373, § 1º, da CNGC). Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no 

artigo 396-A, § 2º do Código de Processo Penal, ser aberta vistas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa inicial (...)Advirta-se ainda 

ao(a) acusado(a) que, a partir do recebimento da denúncia quaisquer 

mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para fins de 

adequada intimação e comunicação oficial (...). Caso não tenham sido 

enviados, oficie-se à autoridade policial que presidiu este feito para, no 

prazo de 05 dias, encaminhar as apreensões. Às providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Martins dos 

Santos , digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Marcelo Pompeo Pimenta Negri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340812 Nr: 521-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONILDE PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

94052042387, Rg: 2648249-5, Filiação: Francisca Pereira Santos e Otacílio 

Félix dos Santos, data de nascimento: 25/01/1981, brasileiro(a), natural de 

Terezina-PI, solteiro(a), servente de obra, Telefone 65-3549-4205. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "(...)Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu LEONILDE PEREIRA DOS SANTOS, pela prática do 

crime previsto no artigo 157 caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código 

Penal.Em observância ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo a dosar a sanção penal.(...)Desta forma, encontro a pena 

definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime 

ABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base e na 

forma do disposto artigo 33, § 2º “c”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe 

facultado o direito de apelar em liberdade.(...)Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Martins dos 

Santos , digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Marcelo Pompeo Pimenta Negri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369777 Nr: 10185-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEI BENEDITA DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUZANE FERNANDES DA COSTA, Cpf: 

03020329167, Rg: 20148208, Filiação: Maria Clara Fernandes de Melo e 

Domingos da Costa de Souza, data de nascimento: 18/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Barão do Melgaço-MT, convivente, empresário, 

Telefone 65 9312 0986. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR a Ré MARCILEI BENEDITA DE PONTES, pela prática do crime 

previsto no artigo 140 § 3º do Código Penal, Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

(...) Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.A ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, 

conforme dispõe o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe 

facultado apelar em liberdade.(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Martins dos 

Santos , digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Marcelo Pompeo Pimenta Negri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433771 Nr: 9812-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para a data de 

31.01.2020, às 13h30min, no Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405575 Nr: 10118-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR BENEDITO SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALEXANDRE DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21509/o

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109139 Nr: 13469-63.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, LÚCIO 

CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135185 Nr: 2308-85.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO, PAULO 

SEGIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 13h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347898 Nr: 8663-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROCHA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILZON DAS NEVES GRAUZ 

JÚNIOR - OAB:6836/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 15h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429145 Nr: 4615-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:14547/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 15:00 horas, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562023 Nr: 5654-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, FABIO 

FERNANDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/MT

 Intimação da parte requerida, através de seu(a) advogado(a), para 

manifestar-se nos autos para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608736 Nr: 48143-47.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNATAN SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 29 de 

janeiro de 2020, às 15 horas, no Fórum da Capital.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358641 Nr: 20950-67.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, 

MARCIO MOURA, FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO HENRIQUE BRITO DOS 

SANTOS, Rg: 14581094, Filiação: Benedita Abadia Brito (dos Santos) e 

Edson Hermosa dos Santos, data de nascimento: 26/08/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), açougueiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. 
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sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens 

ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402203 Nr: 6500-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para o dia 

28.02.2020, às 14 horas, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436807 Nr: 13121-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIMBERLY PAIVA BATISTA, FAUSTO XAVIER 

DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:17306

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para a data do dia 

21.02.2020, às 15 horas, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501123 Nr: 40127-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LETICIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24538/O, FABIO SANTOS DA SILVA - OAB:19062, 

sthephanie paula da silva - OAB:24632

 Intimação da defesa, acerca da audiência para a Proposta de Suspenção 

Condicional do Processo designada para a data de 21.02.2020, às 

15h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593388 Nr: 34488-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES JOSE MENEZES 

DELIBERADOR - OAB:16183 PR

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 13h50min, no edifício do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605000 Nr: 44797-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5895-E, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441, 

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616-MT

 Intimação da defesa acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 13h40min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604148 Nr: 44002-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PASTUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13.287, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11999

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020 às 15h00min, no edifício do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599902 Nr: 40280-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 15h40min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590526 Nr: 31901-13.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELZA JOSE DOS SANTOS - 

OAB:, GELZA JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3866/MS

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para a data de 07 de 
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fevereiro de 2020, às 15h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600428 Nr: 40701-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13.695

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020 às 15h10min, para realização do ato deprecado, no 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602170 Nr: 42302-71.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES LIMA 

JUNIOR - OAB:8243 PI

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 14h00min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603407 Nr: 43375-78.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS TURSI, DAIANE AUGUSTA 

CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 14h50min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557653 Nr: 1529-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL COQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI 

DE REZENDE LUGON - OAB:11597/ES, CHRISTIN LUIZ THOMAZELLI DE 

REZENDE LUGON - OAB:

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 

07/02/2020 às 14h20min para realização de novo ato, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560234 Nr: 3969-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA, JULIANO 

GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 13h20min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561524 Nr: 5209-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN BRESSAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ALEXANDRE 

TORIBIO DO PRADO - OAB:387927/SP, MARIANA JORGE TODARO - 

OAB:, MARIANA JORGE TODARO - OAB:201455/SP

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020 às 13h30min para realização do ato deprecado, no 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570387 Nr: 13394-04.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CANAS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA MATA - 

OAB:315118 SP

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 14h40min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576872 Nr: 19527-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CORDEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581269 Nr: 23566-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT
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 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 

07/02/2020 às 15h20min para realização de novo ato, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 589133 Nr: 30679-10.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ELBANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593

 Intimação da defesa, acerca da audiência da designada para o dia 

07/02/2020 às 14h10min para realização de novo ato, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449164 Nr: 26136-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE SANTA'NNA, EMANUELLE BEATRIZ 

CRUZ E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 15h15m, no Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449164 Nr: 26136-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE SANTA'NNA, EMANUELLE BEATRIZ 

CRUZ E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Intimação das partes rés, nas pessoas de seus(as) advogados(as), 

acerca do r. despacho de fls. 125:

"Diante das justificativas apresentadas às fls. 121-124, redesigno a 

audiência para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 15h15.

Notifiquem-se às Partes e testemunhas, que comparecerem, da nova data.

Juntem-se, nos presentes autos, no prazo de 24 horas, os mandados 

devidamente cumpridos, sob pena de responsabilização. Após, intimem-se 

às Partes para que, no prazo de cinco dias, informem os endereços 

atualizados das testemunhas que não foram localizadas, sob pena de 

desistência tácita.

Intimem-se os doutos Defensores para que, no prazo de cinco dias, 

informem os endereços dos Acusados, sob pena de serem declarados 

ausentes nos termos do art. 367 do CPP.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2019."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516717 Nr: 9059-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO ALVES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRENO ALVES CAMARGO, Cpf: 

04653853118, Rg: 21681678, Filiação: Rosilene Alves da Paixão e Luiz 

Carlos de Camargo, data de nascimento: 06/04/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 98103-7215, atualmente em 

local incerto e não sabido DANILO VEZARO, Cpf: 85127604191, Rg: 

12718637, Filiação: Olivia Rodrigues e Severino Vezaro, data de 

nascimento: 08/08/1957, brasileiro(a), casado(a), representante comercial, 

Telefone 98115-4398, atualmente em local incerto e não sabido NILSON 

JUNIOR FERNANDES SOUZA, Cpf: 04058935154, Rg: 886.205, Filiação: 

Lediane Maria Fernandes e Nilson Jorge de Souza, data de nascimento: 

29/06/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), polical militar, 

Telefone 99331-1619/984632876 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSEANE DA SILVA SOUZA, Cpf: 69222010191, Rg: 881293, 

Filiação: Sandra da Silva Souza e Joao Homero de Souza, data de 

nascimento: 13/02/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

policial militar, Telefone 36426788\3663-4929. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: VW SANTTANA DE COR 

VERDE E PLACA KLO-4350 ,lhe pertence, mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 516717Acusado(s): Breno Alves 

Camargo.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de janeiro de 2018 (fls. 11).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 11, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 
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digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456140 Nr: 33431-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEL FERREIRA FRANÇA, EDVALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:MT-19781-O

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODEL FERREIRA FRANÇA, Cpf: 

53745469100, Rg: 903.5133, Filiação: Leogilda Nicácia do Nascimento e 

Jacinto Ferreira França, data de nascimento: 25/06/1974, brasileiro(a), 

natural de Alto Paraguai-MT, solteiro(a), contabilista, Telefone 682-2686, 

atualmente em local incerto e não sabido DISVECO LTDA - VIA LACTEA, 

CNPJ: 02971360000166, atualmente em local incerto e não sabido 

EDVALDO DA SILVA, Cpf: 34636501187, Rg: 013760910, Filiação: Judite 

da Silva e Isaque da Silva, data de nascimento: 30/10/1966, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, autonomo, Telefone 41414463, 

atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO LEVINALI ECCO, Cpf: 

76883531149, Rg: 007539, Filiação: Gema Levinali Ecco e Levino Alceu 

Ecco, data de nascimento: 22/02/1975, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, 

casado(a), investigador da policial civil, Telefone 3901-5291/3675-1363, 

atualmente em local incerto e não sabido ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, Cpf: 

86815440125, Rg: 7170, Filiação: Dany Haack Kley e Guilherme Eugênio 

Kley, data de nascimento: 16/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, casado(a), investigador de policia, Telefone 

3901-4230/3901-5290, atualmente em local incerto e não sabido JOHNY 

SAVIU'S DE LAROCHA, Cpf: 02793248126, Rg: 19587031, Filiação: 

Francisca Alves dos Santos e Domingos Savio da Rocha, data de 

nascimento: 23/01/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

apontador, Telefone 99248-7782, atualmente em local incerto e não sabido 

THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES, Rg: 420898, Filiação: Maria de 

Fatima de Moura e João Batista Alves Rodrigues, data de nascimento: 

06/06/1986, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a), vendedora, 

Telefone (68)99988-6145, atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: GM CELTA COR BRANCA 

PLACA KAT-7797 S/CHAVE, lhe pertence, mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 456140Acusado(s): Odel Ferreira 

França e Outro.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de setembro de 2016 (fls. 26).Ressalte-se que até a presente data 

não houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou 

não juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no 

caso em apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo 

apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o 

instrumento jurídico adequado para preservar o valor do bem apreendido, 

que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural 

ou provocada, independentemente das medidas de preservação 

realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou 

que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor real, na data da 

apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no pátio e 

estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um número 

elevado de veículos, que cresce diariamente diante das apreensões 

realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, ficando 

alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com o 

tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Se notifique o Acusado que estava 

na posse do veículo no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, 

por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais 

interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes 

porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada do veículo descrito 

no Auto de Apreensão de fls. 26, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor 

do Fórum para que se digne em determinar as providências que se fizerem 

necessárias para a venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda 

judicial, determino que os valores arrecadados fiquem vinculados ao 

presente feito até decisão final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta 

Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em 

julgado da sentença.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro 

de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464306 Nr: 4216-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMASCO FERREIRA DA SILVA, VITTOR 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAMASCO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

45178020197, Rg: 0.702.916-0, Filiação: Diva Severina da Silva e Pedro 

Romulo Ferreira da Silva, data de nascimento: 11/12/1966, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor/pintor/oper. de empilhadeira, 

Telefone 3644-2922, atualmente em local incerto e não sabido VITTOR 

CAMPOS, Cpf: 04950414160, Rg: 2507438-5, Filiação: Jucilei Campos dos 

Santos, data de nascimento: 03/05/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 92978989/993086325, 

atualmente em local incerto e não sabido JENMES OBOLARES DA SILVA, 

Cpf: 55168477100, Rg: 875.807, Filiação: Cecilia Ramona Nogueira e 

Elionay Antonio da Silva, data de nascimento: 09/01/1974, brasileiro(a), 

natural de Ladário-MS, casado(a), policial militar, Telefone 9815-1974, 
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atualmente em local incerto e não sabido MARCO ANTONIO DA SILVA, 

Cpf: 69199914115, Rg: 881371, Filiação: Dercina Ferreira da Silva e João 

Manoel Alves da Silva, data de nascimento: 29/04/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 

9694-2952/3634-3783, atualmente em local incerto e não sabido 

ARQUIMONDES DAVID RESENDE, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido GLEISE VIVIANE SILVESTRE DAVID, Cpf: 89119398115, Rg: 

1.307.203-0, Filiação: Cleunice Silvestre de Rezende e Arquimondes Davi 

de Rezende, data de nascimento: 03/07/1981, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a),  empresár ia,  Telefone 

3623-4499/81592499, atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: VW GOL, COR BRANCA, 

PLACA AEM-9993 COM CHAVE, lhe pertence, mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 464306Acusados: Damasco Ferreira 

da Silva e Outro.Analisando os presentes autos, em cumprimento a 

decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de janeiro de 2017 (fls. 13).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntou as documentações necessárias e, em que pese ter sido deferido o 

Deposito Judicial, não há notícias de comparecimento.É evidente, portanto, 

no caso em apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo 

apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o 

instrumento jurídico adequado para preservar o valor do bem apreendido, 

que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural 

ou provocada, independentemente das medidas de preservação 

realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou 

que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor real, na data da 

apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no pátio e 

estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um número 

elevado de veículos, que cresce diariamente diante das apreensões 

realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, ficando 

alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com o 

tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Se notifique o Acusado que estava 

na posse do motocicleta no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, 

por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais 

interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes 

porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada da motocicleta 

descrita no Auto de Apreensão de fls. 13, devendo ser oficiado ao MM 

Juiz Diretor do Fórum para que se digne em determinar as providências 

que se fizerem necessárias para a venda judicial do bem 

apreendido.Realizada a venda judicial, determino que os valores 

arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão final (§ 3º, 

do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 

1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Diante do Laudo 

juntado às fls. 159-161, colha-se nova manifestação ministerial.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534900 Nr: 26595-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYANO FERREIRA GUIMARAES, 

EDELSON ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHULLYANO FERREIRA GUIMARAES, 

Cpf: 05959972107, Rg: 25041185, Filiação: Rosangela Ferreira da Costa e 

Moises Guimaraes Evangelista, data de nascimento: 16/11/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

65992121629, atualmente em local incerto e não sabido EDELSON ALVES 

DE LIMA, Cpf: 68998570149, Rg: 1102348-1, Filiação: Cecília Alves de 

Lima e Novandi José de Lima, data de nascimento: 14/05/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), agente de portaria, 

Telefone 659981249896, atualmente em local incerto e não sabido A FÉ 

PUBLICA, atualmente em local incerto e não sabido LAURO REIS PEREIRA 

DE MORAES E SILVA, Cpf: 93549547153, Rg: 882.269, Filiação: Brigida 

Rosa de Moraes e Silva e Luiz Pereira da Silva Neto, data de nascimento: 

06/01/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), investigador 

de policia, Telefone 3624-1901/6684124369, atualmente em local incerto e 

não sabido ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO, Cpf: 57001600130, Rg: 

07685, Filiação: Maria Aparecida Nunes de Figueiredo e Antonio Edson 

Pinto de Figueiredo, data de nascimento: 19/10/1975, brasileiro(a), natural 

de Alto Garças-MT, solteiro(a), investigador policia, Telefone 

98406-0058/39012685, atualmente em local incerto e não sabido 

FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, Cpf: 89161769134, 

Rg: 3652356, Filiação: Elizete Natalina de Oliveira e Edward Gruszczynski, 

data de nascimento: 17/08/1979, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, 

casado(a), investigador de policia, Telefone 65 98138 9898 e atualmente 

em local incerto e não sabido VITORIO JUSTINO DA SILVA, Cpf: 

13484656115, Rg: 361704, Filiação: Maria Piedade da Silva e Pedro 

Alexandrino da Silva, data de nascimento: 16/10/1954, brasileiro(a), 

natural de Alta Araguaia-MT, casado(a), guia de turismo, Telefone 

65984046225. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: TOYOTA/COROLLA XEI20, 

2016/2017, COR PRETA, CHASSI: 9BRBDWHE2H0327942, PLACA 

ORIGINAL BAT6482/PR, lhe pertence, mediante documentação e, requeira 

sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 534900Acusado(s): Jhullyano Ferreira 

Guimarães e Outro.Analisando os presentes autos, em cumprimento a 

decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de maio de 2018 (fls. 40).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntou as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 
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de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 40, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511104 Nr: 3753-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA, ALYSSON 

NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, LEONARDO VINICIUS DA VEIGA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIMAR PEDRO DA SILVA, Cpf: 

02019776138, Rg: 1.711.323-7, Filiação: Ana Maria da Silva e Antenor 

Pedro da Silva, data de nascimento: 12/01/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 3665-6414, atualmente em local incerto e 

não sabido ALYSSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

04690084157, Rg: 2157228-3, Filiação: Margarida do Nascimento e 

Gonçalo Pereira da Silva, data de nascimento: 31/12/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM, Filiação: Lucinei Carmo da Veiga 

e Izael da Silva Amorim, data de nascimento: 06/07/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante decaminhão, Telefone 65 

99232-5034, atualmente em local incerto e não sabido RICARDO ELETRO, 

atualmente em local incerto e não sabido RENNAN ALBUQUERQUE DE 

MELO, Cpf: 03405823161, Rg: 885.022, Filiação: Adriana Albuquerque e 

Clodoaldo Leitão de Melo, data de nascimento: 11/05/1991, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, casado(a), policial militar, Telefone 99678 

6006, atualmente em local incerto e não sabido RONISSON ALVES 

HERCULANO, Cpf: 03429341124, Rg: 887639, Filiação: Edna Alves 

Herculano, data de nascimento: 05/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Colorado D'oeste-RO, casado(a), policial militar, Telefone 

9308-7402/3666-3405, atualmente em local incerto e não sabido WILKER 

SILVA BRAGA, Rg: 2359125, Filiação: Heliana Silva Braga e Pedro Lopes 

dos Santos, data de nascimento: 27/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Belém-PA, casado(a), gerente de loja, Telefone 65 98459 8853, atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: VW GOL DE COR BRANCA 

PLACA OBI- 7929 C/CHAVE, lhe pertence, mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 511104Acusado(s): Leonardo Vinicius 

da Veiga Amorim e Outros.Analisando os presentes autos, em 

cumprimento a decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 

(CIA n. 0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido 

no mês de janeiro de 2018 (fls. 10).Ressalte-se que até a presente data 

não houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou 

não juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no 

caso em apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo 

apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o 

instrumento jurídico adequado para preservar o valor do bem apreendido, 

que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural 

ou provocada, independentemente das medidas de preservação 

realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou 

que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor real, na data da 

apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no pátio e 

estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um número 

elevado de veículos, que cresce diariamente diante das apreensões 

realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, ficando 

alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com o 

tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Se notifique o Acusado que estava 

na posse do veículo no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, 

por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais 

interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes 

porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada do veículo descrito 

no Auto de Apreensão de fls. 10, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor 

do Fórum para que se digne em determinar as providências que se fizerem 

necessárias para a venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda 

judicial, determino que os valores arrecadados fiquem vinculados ao 

presente feito até decisão final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta 

Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em 

julgado da sentença.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro 

de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528770 Nr: 20582-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIVAN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDIVAN DA COSTA, Cpf: 99232383268, 

Rg: 1046082, Filiação: Adelina Terezinha Wisnieviski da Costa e 

Marcondes Rodrigues da Costa, data de nascimento: 10/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), eletricista, 

Telefone 65 99241-4681. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: CELTA PLACA JZU1775, lhe 

pertence, mediante documentação e, requeira sua restituição sob pena de 

alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 528770Acusado(s): Sidivan da 

Costa.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão lançada 

n o  P e d i d o  d e  P r o v i d ê n c i a s  n .  1 8 7 / 2 0 1 6  ( C I A  n . 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de junho de 2018 (fls. 71).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntou as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 71, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486075 Nr: 25740-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DUARTE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIAO DUARTE MAIA, Cpf: 

11885730802, Rg: 29675715, Filiação: Edith Mendes Duarte e Francisco 

Pereira Maia, data de nascimento: 04/10/1966, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, casado(a), caseiro, Telefone 992344958, atualmente em local 

incerto e não sabido O ESTADO, atualmente em local incerto e não sabido 

TÚLIO DE JESUS MORAES SILVA, Cpf: 36276324191, Rg: 05095760, 

Filiação: Maria José da Silva e José Manoel da Silva, data de nascimento: 

25/12/1967, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, casado(a), 

investigador de polícia, Telefone 3901-5304/9957-3901 e atualmente em 

local incerto e não sabido FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA 

GRUSCZYNSKI, Cpf: 89161769134, Rg: 14221, Filiação: Elizete Natalina de 

Oliveira e Edward Gruszczynski, data de nascimento: 17/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Goiania-GO, solteiro(a), investigador de policia, 

Telefone 981389898. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias,se o bem: veículo: VW FOX PRATA EUD-1780 

C/CHAVE, lhe pertence,mediante documentação e, requeira sua restituição 

sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 486075Acusado(s): Sebastião Duarte 

Maia.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão lançada 

n o  P e d i d o  d e  P r o v i d ê n c i a s  n .  1 8 7 / 2 0 1 6  ( C I A  n . 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de julho de 2017 (fls. 13).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 13, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020
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Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488746 Nr: 28254-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JOSÉ NONATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE MT 

- OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO JOSÉ NONATO DE SOUZA, Cpf: 

05783507180, Rg: 26601443, Filiação: Luci Teresinha Nonato da Silva e 

Armando Gomes de Souza, data de nascimento: 22/08/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, manutenção de ar 

condicionado/autonomo, Telefone 6599362769/992712376, atualmente em 

local incerto e não sabido CLAUDIO CHRISTIAN SHIMDT SOARES, Cpf: 

00655575146, Rg: 13889575, Filiação: Maria Veronica Shimdt e Julio Cesar 

Ferreira Soares, data de nascimento: 25/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 981034014, atualmente em local 

incerto e não sabido WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA, Cpf: 70078424100, 

Rg: 883.241, Filiação: Derly Araujo da Silva e Francisco Ferreira de 

Almeida, data de nascimento: 21/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 3646-4771, atualmente em 

local incerto e não sabido ALCINO JOSÉ DA SILVA FILHO, Cpf: 

02231149109, Rg: 884.719, Filiação: Gertrudes Cecilia da Silva e Alcino 

José da Silva, data de nascimento: 03/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, divorciado(a), policial militar, Telefone 9253-6019/3646-4771, 

atualmente em local incerto e não sabido JOAO DAMACENO DIAS 

SOARES, brasileiro(a), propietário da empresa"retifica do joão", Telefone 

36657204, atualmente em local incerto e não sabido LUCI TEREZINHA 

NONATO DA SILVA, brasileiro(a), Telefone 99936-2769, atualmente em 

local incerto e não sabido TALITA CAROLAINE MARTINS SANTANA 

GOMES, brasileiro(a), Telefone 99201-8687, atualmente em local incerto e 

não sabido JUSSIMARA MARTINS SANTANA, brasileiro(a), Telefone 

99201-8687, atualmente em local incerto e não sabido DELFINO DA SILVA 

PEREIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido RAYSSA 

DE SOARES RODRIGUES, brasileiro(a), Telefone 99294-2092, atualmente 

em local incerto e não sabido FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, Cpf: 

04163051139, Rg: 2084708-4, Filiação: Luzia Nunes de Souza e José 

Augusto Sousa Silva, data de nascimento: 09/04/1995, brasileiro(a), 

convivente, mecanico de moto, Telefone 99922-8176 e atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias,se o bem: veículo: VW GOL G4 - BRANCO - 

PLACA - NPP - 2638 C/ CHAVE, lhe pertence,mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 488746Acusado(s): Tiago José Nonato 

de Souza.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de julho de 2017 (fls. 14).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 14, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472800 Nr: 12657-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINGTON ALMEIDA DOS 

SANTOS - OAB:20883

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON RAMÃO DOS SANTOS, 

Cpf: 03429260124, Rg: 21411018, Filiação: Carmina Carmen Eurano 

Santos e José Ramão dos Santos, data de nascimento: 29/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedor, Telefone 

3646-5327, atualmente em local incerto e não sabido GERALDINO REI 

RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 71509429115, Rg: 884.862, Filiação: Ledoina 

Leluia Rodrigues da Silva e Nicola Paes da Silva, data de nascimento: 

06/05/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, policial militar, 

Telefone 36664324/992795424, atualmente em local incerto e não sabido 

ALEX CARVALHO DA SILVA, Cpf: 03821019107, Rg: 887040, Filiação: 

Elizabeth Carvalho da Silva e Adirlo Pimenta Silva, data de nascimento: 

12/09/1991, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, casado(a), policial 

militar, Telefone 36491249, atualmente em local incerto e não sabido 

KARLA THAIS DA SILVA ALVES, Rg: 22673857, Filiação: Silvania 

Aparecida Silva e Carlos Cesar Lara Alves, data de nascimento: 

24/06/1993, brasileiro(a), natural de Vázea Grande-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 99294-1010, atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIO PEREIRA SOARES, Filiação: Marlene Pereira Soares, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto 

e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de decincodias,se o bem: veículo: PALIO COR PRETA PLACA 
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PVZ 9118 C/ CHAVE,lhepertence,mediante documentação e, requeira sua 

restituição sob pena de alienação antecipadadoveículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 472800Acusado(s): Wellington Ramão 

dos Santos.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de abril de 2017 (fls. 25).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntou as documentações necessárias e, em que pese ter sido deferido o 

Deposito Judicial, não há notícias de comparecimento.É evidente, portanto, 

no caso em apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo 

apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o 

instrumento jurídico adequado para preservar o valor do bem apreendido, 

que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural 

ou provocada, independentemente das medidas de preservação 

realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou 

que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor real, na data da 

apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no pátio e 

estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um número 

elevado de veículos, que cresce diariamente diante das apreensões 

realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, ficando 

alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com o 

tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Se notifique o Acusado que estava 

na posse do veículo no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, 

por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais 

interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes 

porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada do veículo descrito 

no Auto de Apreensão de fls. 25, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor 

do Fórum para que se digne em determinar as providências que se fizerem 

necessárias para a venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda 

judicial, determino que os valores arrecadados fiquem vinculados ao 

presente feito até decisão final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta 

Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em 

julgado da sentença.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de outubro de 

2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445771 Nr: 22649-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Isabel De Araujo - 

OAB:21531/O, LUANA SOUZA BARBOSA - OAB:21343

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para o dia 17 de 

março de 2020, às 15h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 567462 Nr: 10626-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA, 

MARIO DIAS DE PAES JUNIOR, MICHAEL DOUGLAS IBIAPINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - OAB:25.973

 (...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04 a 09v, dos autos, em relação aos réus: 

a) Mário Dias de Paes Júnior: com fulcro no art. 386, VII, do CPP, assim 

como em homenagem ao princípio in dubio pro reo, absolvo-o dos crimes 

capitulados no art. 288, caput, c/c art. 180, caput, c/c art. 348, caput, 

todos do CP; b) Michael Douglas Ibiapino: com fulcro no art. 386, VII, do 

CPP, e também em homenagem ao princípio in dubio pro reo, absolvo-o do 

crime capitulado no art. 288, caput, do CP; c) Kelvison Richer Silva de 

Oliveira: com fulcro no art. 386, VII, do CPP, assim como em homenagem 

ao princípio in dubio pro reo, absolvo-o do crime capitulado no art. 288, 

caput, do CP, e o condeno pelo crime de latrocínio, predito no art. 157, § 

3º, II, do CP, c/c art. 1º, II, da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 

c/c art. 65, III, ‘d’, c/c art. 61, I, ambos do CP(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444984 Nr: 21829-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MENDES DE ALMEIDA, EDMILSON 

MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Marcelo feliciano garcia - OAB:7297/O

 Intimação da defesa, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para a data do dia 17 de março de 2020, às 14h30min, no 

edifício do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454707 Nr: 31944-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR, 

FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, Jaqueline lima de souza - OAB:15.924

 Intimação da parte requerida, acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 17 de março de 2020, às 14h00min, no 

Fórum da Capital.

9ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416021 Nr: 21117-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL JUNIOR DE JESUS ANTONIO, 

Cpf: 05709127175, Rg: 2132014-4, Filiação: Luciana de Jesus Pereira e 

José Zito Antonio, data de nascimento: 11/07/1996, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-92475910/93049877. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para prosseguir em sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586975 Nr: 28740-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA MACEDO FRANÇA, PÂMELA 

MACEDO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 593697 Nr: 34734-04.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS, VICTOR 

CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNA LUCHOSKI ALVES 

IZAIAS - OAB:26.427/O, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - OAB:6846, 

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 Vistos etc.(...) Inexistindo outras preliminares e/ou nulidades a serem 

sanadas, DECLARO OS AUTOS SANEADO. Doravante, como os réus não 

trouxeram fatos novos, a fim de isentá-los das imputações que estão 

sendo processados, bem como por não vislumbrar hipótese de absolvição 

sumária a ser aplicada ao caso, para o esclarecimento dos fatos, entendo 

necessária a realização de audiência UNA, a qual designo para o dia 

06/02/2020, às 14h40min. REQUISITE-SE a apresentação da acusada 

neste Juízo, para o ato. OFICIE-SE à Secretária de Mobilidade Urbana de 

Cuiabá/MT - SEMOB/MT, a fim de agendar o deslocamento do réu CLAUDIO 

CESAR para participar da audiência acima designada, bem como o horário 

do seu retorno até sua residência. Intimem-se as testemunhas arroladas 

pelas partes, bem como a advogada constituída dos acusados, sendo 

esta, via DJE. Notifique-se o Ministério Público. Caso necessário, 

expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para inquirição de testemunha(s) 

residente(s) em outra(s) comarca(s), consignando prazo de 15 dias para 

cumprimento ex vi art. 222 do CPP. Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585358 Nr: 27304-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MIGUEL FOSCHIERA BANDEIRA, 

CARLOS MICHEL FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Carlos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588434 Nr: 30067-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA, ALISSON DE 

OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO. - OAB:, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463-O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 561987 Nr: 5615-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12.803

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

Malgrado o requerimento de fl. 83, vejo que, à época em que o réu estava 

sendo assistido por advogado constituído, este já apresentou a defesa 

preliminar em favor daquele às fls. 79/80.

Por isso, não vejo necessidade de que seja apresentada nova defesa, 

razão pelo qual o INDEFIRO.

De outra banda, embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo 

que a dinâmica do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, 
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não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência 

das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 

14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes. Notifiquem-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 607643 Nr: 47186-46.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismaili Donassan - 

OAB:16.045

 Vistos.

Designo o dia 05/02/2020, às 16h40min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público, bem como 

a Defensoria Pública, se necessário.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608238 Nr: 47734-71.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES SIQUEIRA FILHO, FLAVIANA 

APARECIDA NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PERES DE MEDEIROS - 

OAB:19481

 Vistos.

Designo o dia 26/02/2020, às 15h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público, bem como 

a Defensoria Pública, se necessário.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596599 Nr: 37346-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERNANDO OLIVEIRA, BRUNA SILVA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/O

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376098 Nr: 20916-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CECÍLIO DOS SANTOS SABALA, 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO - OAB:12563

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 00255036183, Rg: 1534862-8, Filiação: Rosa Maria de Jesus e 

Valdemar Teixeira dos Santos, data de nascimento: 05/04/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), montador de móveis, 

Telefone 30415555. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS (...) como incursos nas 

penas do art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR FERNANDO TEIXEIRA DOS 

SANTOS (...) como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n° 

11.343/2006, c/c artigo 62, I do Código Penal e ainda, c/c artigo 40, inciso 

VI da Lei nº 11.343/2006 (...) TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, CPF: 002.550.361-83, RG: 

1534862-8, filho de Valdemar Teixeira dos Santos e Rosa Maria de Jesus, 

data de nascimento: 05/04/1983, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente e domiciliado à Rua S, Quadra 24, Lote 29, Casa 339, bairro 

Residencial Altos do Parque, em Cuiabá/MT, no patamar 04 (quatro) anos, 

11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 962 (novecentos e 

sessenta e dois) dias-multa. Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, agregado à reincidência do réu, FIXO o regime 

prisional de início em FECHADO (...)".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515367 Nr: 7805-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, VITOR 

RAMOS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR RAMOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

05714928199, Rg: 26056860, Filiação: Claudete Ramos dos Santos e 

Márcio de Oliveira, data de nascimento: 15/03/1996, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação, Instrução e Julgamento 

que se realizará no dia 25/02/2020, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: "(...) Por essa razão, redesigno o presente ato para 

25/02/2020, às 14h20min.Requisite-se o acusado. Intime-se. Requisitem-se 

as testemunhas (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Lucia Baniago 

Guedes, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto o Ministério Público Estadual denuncia 

(...) VITOR RAMOS DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do art. 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06, praticados na forma do artigo 29, caput do 

código Penal (...)".

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 570559 Nr: 13538-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DOS SANTOS, OSEIAS 

LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - 

OAB:19205/O

 Vistos etc. (...) A vista disso, sem maiores delongas, ACOLHO os 

embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público às fls. 247/248, 

para reconhecer a contradição existente na terceira fase da dosimetria da 

pena fixada ao réu OSEIAS LUCAS DA SILVA, bem como a omissão 

quanto à destinação do veículo apreendido nos autos, passando as 

mesmas terem o seguinte teor: “Terceira fase: (...) Por outro lado, 

RECONHEÇO a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, 

da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu 

envolveu ou visou atingir “criança ou adolescente ou a quem tenha, por 

qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 

determinação”, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena 

anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos 

e 05 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. 

(...) Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, 

TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor OSEIAS LUCAS 

DA SILVA, (...) no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. (...) Após o trânsito em 

julgado: (...) 5. DETERMINO o perdimento de um veículo WV/Voyage, placa 

OBG-0739, cor preta, em favor do FUNESD, inscrito no CNPJ nº. 

03.507.415/0020-07, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da 

Constituição Federal c/c artigo 63, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, posto 

que restou claramente demonstrado que era utilizado para o tráfico de 

drogas. (...)” (...) Tendo em vista que ao prolatar a sentença, esta 

magistrada deferiu a cautelar do veículo apreendido nos autos em favor 

do “1º Comando Regional no 9º Batalhão de Polícia Militar”, resta 

prejudicado a análise dos pedidos de fls. 241/242 e 243. Frente ao teor 

das certidões de fls. 246 e 254, INTIME-SE o advogado constituído dos 

réus, via DJE, para apresentar suas razões recursais. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 580067 Nr: 22489-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA, JESSICA DE 

FATIMA REINERS MORELLI, GISLAINE CRISTIANNY DE ALMEIDA NEVES, 

RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588-MT, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 466, 

INDEFIRO o pedido de revogação, MANTENDO a prisão cautelar de JUNIOR 

AMORIM DE OLIVEIRA.INTIME-SE a defesa constituída do réu JUNIOR para 

apresentar os memoriais finais em favor de seu assistido.Empós, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Defensoria Pública para apresentar os 

memoriais finais em favor dos demais denunciados (JÉSSICA, RODRIGO e 

GISLAINE).Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349936 Nr: 11022-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA, 

CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, SIDICLEI RODRIGUES DO 

AMARAL, MARCELO DE SOUZA SILVEIRA, SILVIONEY VEJA SIMÕES, 

RODRIGO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, JOSÉ DE LIMA FERNANDES - OAB:2234, LUIZ PINHEIRO 

BARBOSA NETO - OAB:6846, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, Rodrigo Mendonça Duarte - OAB:20802/MS, ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - 

OAB:18086/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO PEREIRA RODRIGUES, Cpf: 

05054386157, Rg: 02497, Filiação: Maria Aparecida Pereira e José 

Rodrigues, data de nascimento: 25/09/1991, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), marceneiro, Telefone (67) 9174-8988. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do(a) DENUNCIADO(A,S), supra 

indicado, para comparecer à audiência designada, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Instrutória que se realizará no dia 

04/03/2020, às 14:00, no Edifício doFórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Resumo da Inicial: "(...) Ao fio do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência (...) RODRIGO PEREIRA RODRIGUES (...) 

como incurso no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) Considerando o surto de rotavírus instalado no 

fórum, inclusive com vários servidores da 9ª Criminal enfermos, visando 

resguardar a saúde do denunciado Claudio Cesar Benedito dos Santos, 

que já é debilitado, inclusive sendo aconselhada pela equipe médica do 

Fórum, tenho por bem redesignar o ato agendado às fls. 430/434 para o 

dia 04/03/2020, às 14h (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349936 Nr: 11022-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA, 

CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, SIDICLEI RODRIGUES DO 

AMARAL, MARCELO DE SOUZA SILVEIRA, SILVIONEY VEJA SIMÕES, 

RODRIGO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, JOSÉ DE LIMA FERNANDES - OAB:2234, LUIZ PINHEIRO 

BARBOSA NETO - OAB:6846, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, Rodrigo Mendonça Duarte - OAB:20802/MS, ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - 

OAB:18086/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERSON LAURO RODRIGUES DE 

SOUZA, Cpf: 01009693131, Rg: 2018325-9, Filiação: Beloni Rodrigues de 

Campos e Vanderley Alves de Souza, data de nascimento: 27/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 8416-8235 e 

atualmente em local incerto e não sabido SIDICLEI RODRIGUES DO 

AMARAL, Cpf: 97068748104, Rg: 2353908-9, Filiação: Geni Rodrigues do 

Amaral e Sebastiao Coimbra do Amaral, data de nascimento: 11/06/1982, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), bar man, Telefone 65 

9274-4744. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação, Instrução e Julgamento 

que se realizará no dia 04/03/2020, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: "(...) Ao fio do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência (...) SIDICLEI RODRIGUES DO AMARAL (...) 

E VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA (...) como incurso no art. 

35, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) Considerando o surto de rotavírus instalado no 

fórum, inclusive com vários servidores da 9ª Criminal enfermos, visando 

resguardar a saúde do denunciado Claudio Cesar Benedito dos Santos, 

que já é debilitado, inclusive sendo aconselhada pela equipe médica do 

Fórum, tenho por bem redesignar o ato agendado às fls. 430/434 para o 

dia 04/03/2020, às 14h (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594215 Nr: 35133-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS, GILMAR PABLO 

GONÇALVES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - OAB:20981/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Rodrigo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594908 Nr: 35784-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONÇALVES - OAB:24.466

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 551517 Nr: 42334-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AURELIO LISBOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que esta magistrada estará participando de Reunião do 

Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no 

dia 13/02/2020, mister se faz readequar a pauta de audiência deste juízo, 

a fim de redesignar a audiência retro para o dia 16/04/2020, às 14h40min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543079 Nr: 34451-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA, 

MARENILDES PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça atuante nesta especializada 

estará de férias entre os dias 27/01/2020 à 05/02/2020, e, ainda, diante do 

requerimento formulado pelo seu substituto legal, solicitando a 

redesignação das audiências designadas para o mencionado período, em 

razão da coincidência entre as pautas entre este Juízo e o Juízo perante o 

qual atua, a saber, 13ª Vara Criminal de Cuiabá, mister se faz readequar a 

pauta de audiência deste juízo, a fim de redesignar a audiência retro para 

o dia 11/02/2020, às 15h10min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 581148 Nr: 23465-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS 

MARCOS PINTO DE SOUZA, DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, RODRIGO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Vistos etc. (...) Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decreta a 

prisão preventiva do acusado RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA. (...) ANTE 

O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, bem como 

os aspectos formais e materiais periféricos do processo, entendo 

desproporcional a prisão cautelar até então prevalente aos acusados 

LUCAS MARCOS PINTO DE SOUZA e DANNYEL TORQUATO DE 

OLIVEIRA, razão porque REVOGO o decreto de prisão preventiva e 

CONCEDO a liberdade provisória aos mesmos, submetendo-os às 

seguintes condições: I - Não se ausentarem da Comarca onde residem por 

período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo; II - Não se 

embriagarem ou se apresentarem embriagados publicamente; III - Não 

portarem armas; IV - Não frequentarem bares, casas de jogos, boates e 

congêneres; V - Comunicarem a este Juízo qualquer mudança de 

endereço, devendo trazer comprovantes de endereços atualizados; VI – 

Recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h da manhã, inclusive aos 

finais de semana e feriados; VII – Comparecerem mensalmente em Juízo 

para informarem suas atividades e manterem atualizados seus endereços 

residenciais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a expedição de mandado de prisão contra os mesmos. Expeçam-se 

ALVARÁS DE SOLTURA para que os acusados sejam colocados em 

liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrarem presos. 3) Outras 

disposições: Nos termos do artigo 61, § 3°, da Lei de Drogas, DETERMINO 

que o Sr. Oficial de Justiça proceda a avaliação do veículo apreendido nos 

autos, no prazo de 05 dias. INTIME-SE o advogado constituído do réu 

Renato, via DJE, para apresentar alegações finais em favor do referido 

acusado. Na sequência, ENCAMINHEM-SE os autos para a Defensoria 

Pública para apresentar alegações finais em favor dos réus DANNYEL e 

LUCAS. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581148 Nr: 23465-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS 

MARCOS PINTO DE SOUZA, DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, RODRIGO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Renato, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563284 Nr: 6818-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENILDA ALT DA SILVA SOARES DE 

LIMA, JEAN ADRIEL CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu Jean às 

fls. 229/230 é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598510 Nr: 39110-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SIZILIO DA SILVA, VITOR GABRIEL 

SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR GABRIEL SILVA MORAES, Rg: 

22926542, Filiação: Eloirdes Santos Silva Moraes e Claudio Roberto 

Moraes, data de nascimento: 15/01/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 99343-7559. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Lucia Baniago 

Guedes, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto o Ministério Público Estadual denuncia 

VITOR GABRIEL SILVA MORÃES, como incurso nas penas do art. 33, 

caput, da lei n° 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do código Penal (...)".

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474176 Nr: 14085-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR TRAVASSOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114/B

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que se manifestem acerca da juntada da carta precatória às fls. 152/156, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo
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 Cod. Proc.: 602750 Nr: 42786-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS GONÇALVES HARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SANTA GUIMARÃES - 

OAB:56.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo, onde MARIA DE JESUS 

GONÇALVES pretende que lhe seja restituído seu veículo, o qual foi 

apreendido com Jhon Lenon Gonçalves Harruda e Adriano de Alencar 

Satil, quando das prisões em flagrante destes.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, embora a requerente tenha comprovado ser a legítima 

proprietária do veículo VW/Gol apreendido nos autos principais, entendo 

que o mesmo ainda interessa ao deslinde do feito, porquanto foi utilizado 

no crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos réus, visto 

que era supostamente o ‘batedor’, enquanto no outro veículo era 

transportado 9,265kg de cocaína.

A vista disso, entendo que se deve aguardar a prolação da sentença, pois 

somente nessa ocasião esta magistrada analisará com mais a finco as 

provas produzidas durante a instrução criminal e, por conseguinte, fará 

seu juízo de valor quanto à real utilização do veículo, isto é, se era ou não 

habitualmente utilizada para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, extraia-se cópia da presente e junte-a 

nos autos principais e, na sequência, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 587548 Nr: 29255-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENON GONÇALVES HARRUDA, 

ADRIANO DE ALENCAR SATIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299/GO

 Vistos etc.

Sobre o teor da certidão de fls. 178/179, ouça-se a defesa do réu JHON, 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão.

Tendo em vista que a defesa do réu ADRIANO dispensou a oitiva das 

testemunhas Paulo Sérgio Dias, Cleitomar Soares da Silva e Helena Barros 

de Lima (fl. 180), HOMOLOGO referida desistência.

Cumpram-se na íntegra as decisões de fls. 112 e 162/163, sendo a 

primeira quanto à avaliação do veículo apreendido e a última quanto a 

juntada dos documentos apreendidos em poder dos réus.

Cumpra-se a solicitação de fl. 186, conforme requerido.

Malgrado a solicitação de fl. 190 requerida pelo r. juízo deprecado, ao 

consultar o andamento da carta precatória que tramita na Comarca de 

Cáceres, observei que aquele r. juízo já designou audiência para o dia 

22/01/2020, às 14h50min, para ouvir a testemunha JUNIO CESAR DE 

OLIVEIRA LUZ.

Para tanto, procedam-se as devidas comunicações acerca da referida 

audiência.

E mais, OFICIE-SE aquele r. juízo solicitando escusas por não ter atendido 

sua solicitação de fl. 190, visto que o Sistema para realizar audiência por 

videoconferência está sendo instalado nesta Capital somente na data de 

hoje (16/01/2020).

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 587726 Nr: 29412-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANA DA SILVA, LEONEL BARBOSA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737, SUZANA 

SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR os acusados LEIDIANA DA SILVA, brasileira, convivente, 

vendedora, natural de Cuiabá-MT, nascida em 09/12/1988, filha de 

Santinha Inocente da Silva, portadora do RG n°. 26447843 SEJSP, 

residente e domiciliada na Estrada Rural, n°. 52, Nossa Senhora da Guia 

em Cuiabá-MT e LEONEL BARBOSA NUNES, brasileiro, solteiro, pintor e 

vendedor, natural de Cavalcante-GO, nascido em 03/02/1977, filho de 

José Bezerra Nunes e Astregecília Barbosa Henrique, portador do RG n°. 

32216882 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n°. 831.451.681-34, residente e 

domiciliado na Estrada Rural, n°. 52, Nossa Senhora da Guia em 

Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n°. 

11.343/06, c/c artigo 29, caput, do Código Penal, aplicando ao denunciado 

LEONEL BARBOSA NUNES, a agravante prevista no artigo 61, inciso I do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 591855 Nr: 33116-24.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862-MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES, Filiação: 

José Roberto Moraes e Odete do Nascimento Santana Moraes, data de 

nascimento: 09/01/1985, brasileiro, natural de São Paulo/SP, 

desempregado, endereço Rua Aroeira, quadra 07, nº 315, Bairro Jardim 

Imperial II, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. (...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608238 Nr: 47734-71.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES SIQUEIRA FILHO, FLAVIANA 

APARECIDA NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PERES DE MEDEIROS - 

OAB:19481

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça atuante nesta especializada 

estará de férias na data da audiência designada às fls. 21, e, ainda, diante 

do requerimento formulado pelo seu substituto legal, solicitando a 

redesignação das audiências designadas para o mencionado período, em 

razão da coincidência entre as pautas entre este Juízo e o Juízo perante o 

qual atua, a saber, 13ª Vara Criminal de Cuiabá, mister se faz readequar a 

pauta de audiência deste juízo, a fim de antecipar a audiência retro para o 

dia 18/02/2020, às 15h40min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532848 Nr: 24581-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELLYN PEIXOTO DE MORAES ANDRADE, 

JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO EXECUÇÃO

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça atuante nesta especializada 

estará de férias na data da audiência designada às fls. 122, e, ainda, 

diante do requerimento formulado pelo seu substituto legal, solicitando a 

redesignação das audiências designadas para o mencionado período, em 

razão da coincidência entre as pautas entre este Juízo e o Juízo perante o 

qual atua, a saber, 13ª Vara Criminal de Cuiabá, mister se faz readequar a 

pauta de audiência deste juízo, a fim de redesignar a audiência retro para 

o dia 27/02/2020, às 15h40min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 550343 Nr: 41186-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUENDER LUIZ DA SILVA, JOSE CARLOS DA 

SILVA VIDAL, MAX DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O, MARINEY FATIMA 

NEVES - OAB:10.737

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu MAX, 

em seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 331).

RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho pelo réu 

LUENDER (fls. 332 e 339) e pela defesa do réu JOSÉ CARLOS, em seus 

efeitos legais e jurídicos, caso sejam tempestivos. Para tanto, certifique-se 

suas tempestividades.

Após, considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 565680 Nr: 9001-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 175).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 429640 Nr: 5178-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Túlio Fernandes Melo - 

OAB:16291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇAO - OAB:12240, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - 

OAB:16.291

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 121).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376098 Nr: 20916-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CECÍLIO DOS SANTOS SABALA, 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO - OAB:12563

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT, parte judicial, ENCAMINHEM-SE os 

autos para a Defensoria Pública, a fim de tomar ciência sobre o teor da 

sentença absolutória proferida em favor de seu assistido, ora acusado 

LUIZ CECÍLIO.

Após, não havendo qualquer interposição de recurso em relação ao 

referido réu, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e 

procedam-se as devidas baixas e anotações quanto ao mesmo.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 

acusado FERNANDO, à fl. 1.152, em seus legais e jurídicos efeitos, por 

ser tempestivo (certidão de fl. 1.153).

Após, considerando que as razões recursais serão apresentadas na 

instância superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 605690 Nr: 45409-26.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMILIANA SANTANA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES 

DE LIMA - OAB:24.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo, onde EMILIANA SANTANA 

CORREA pretende que lhe seja restituído seu veículo, o qual foi 

apreendido com EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA e FRANCISNEY 

VIEIRA DA SILVA, quando de suas prisões em flagrante.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

DEFERIMENTO do pedido.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, observo que, para comprovar que é legítima 

proprietária do veículo FOX apreendido nos autos principais, a requerente 

juntou cópia do CRV, extrato retirado do sítio eletrônico do DETRAN/MT e 

contrato de locação de veículo.

Porém, conquanto afirme ter locado o veículo para Eufer Fernando 

trabalhar como motorista de aplicativo (Uber/99), não comprovou sequer 

que este pagou a primeira parcela referente à mensalidade do aluguel.

E mais, conforme extrato extraído da Rede Infoseg, a requerente é 

empresária do ramo de cosméticos e perfumaria, e por ter uma motocicleta 

e dois veículos registrados em seu nome, causa demasiada estranheza o 

motivo de ter ‘alugado’ seu automóvel mais novo, quando tem outro carro 

modelo e ano 2017.

Com isso, apesar da requerente ter comprovado ser a legítima proprietária 

do veículo apreendida em poder de EUFER FERNANDO AMORIM DA 

COSTA e FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA, a mesma não justificou o motivo 

de ter alugado para o primeiro réu.

Por isso, além de tal fato, entendo que o mesmo ainda interessa ao 

deslinde do feito, porquanto foi utilizado, a “priori”, pelos denunciados na 

narcotraficancia, para transportar 3,490kg de maconha.

A vista disso, entendo que se deve aguardar a prolação da sentença, pois 

somente nessa ocasião esta magistrada analisará com mais a finco as 

provas produzidas durante a instrução criminal e, por conseguinte, fará 

seu juízo de valor quanto à real utilização do veículo, isto é, se era ou não 

habitualmente utilizada para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, extraia-se cópia da presente e junte-a 

nos autos principais e, na sequência, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 468142 Nr: 28578-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, VICTOR HUGO 

DA SILVA GAMA, YASMIN JULIA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.Cuida-se de requerimentos feito pela defesa do acusado 

GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, onde pugna, em síntese, que seja 

declarada a absolvição sumária do mesmo, nos termos do artigo 397, 

inciso III, do CPP e, caso não seja o entendimento desse juízo, requereu, 

subsidiariamente, a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, I e III, 

do CPP. Ao final, pugnou pela revogação da prisão preventiva do 

acusado, diante da ausência dos elementos mínimos para manutenção da 

mesma, bem como juntou comprovante de endereço atualizado do 

acusado (fls. 1537/1548). Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da 

prisão preventiva do acusado (fls. 1552/1553).A defesa do acusado 

juntou declaração da genitora do acusado às fls. 1554/1555, onde a 

mesma informou que o réu reside no seu endereço. É o breve 

relato.Fundamento e DECIDO.(...)No que tange ao pedido de revogação da 

prisão preventiva do acusado, tenho que este merece deferimento. 

Explico. Em análise acurada do presente feito, verifico que a prisão 

preventiva foi decretada pela não localização do acusado no endereço 

informado nos autos originários.Considerando que foi encartado nos autos 

o comprovante de endereço do acusado, bem como a declaração de sua 

genitora, onde a mesma afirma que aquele reside consigo (fls. 1550 e 

1554), entendo não estarem mais presentes os requisitos que motivaram a 

decretação da prisão preventiva do réu, visto que o mesmo demonstrou 

não ter a intenção de se furtar da futura aplicação da Lei Penal.Por essa 

razão, melhor examinando os aspectos factuais da prisão, entendo que há 

desproporcionalidade entre a prisão e a potencial reprimenda criminal, que 

poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória. Por outro 

lado, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão é medida 

aconselhável, mormente para resguardar a instrução criminal. Assim 

sendo e sem maiores delongas, REVOGO a prisão preventiva decretada à 

fls. 1462, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares:a)Comparecer a 

todos os atos do processo;b)(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 588031 Nr: 29675-35.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES DA SILVA, DARLEY 

ARAÚJO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328, MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21874, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - OAB:12035

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER os denunciados DARLEY ARAUJO DE LARA, RG: 16437705 

SEJUSP/MT, filho de Leopoldo Benedito de Lara e Maria Luiza de Araújo, 

data de nascimento: 15/09/1983, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, solteiro, 

empresário, residente e domiciliado à Rua 08, nº 27, Quadra 09, Bairro 

Pedra 90,, em Cuiabá/MT e BRUNO RODRIGUES DA SILVA, RG: 13762885 

SSP/MT, filho de Airton Rodrigues Lopes e Angela da Costa Silva, data de 

nascimento: 20/05/1984, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, convivente, 

servente, residente e domiciliado à Rua 26, nº 35, Bairro Pedra 90, em 

Cuiabá/MT das imputações conferidas na denúncia, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Considerando que os 

acusados foram absolvidos DETERMINO as expedições dos competentes 

ALVARÁS DE SOLTURA em favor de BRUNO RODRIGUES DA SILVA e 

DARLEY ARAÚJO DE LARA, salvo se por outro motivo estiverem 

presos.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, as defesas e os 

réus, pessoalmente, indagando a estes sobre o desejo de recorrerem o 

que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da 

CNGCGJ/MT.Após o trânsito em julgado:1.Comunique-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos de 

Identificação e demais órgãos de praxe.2.PROCEDA-SE a incineração da 

substância entorpecente apreendida, devendo a autoridade policial trazer 

ao processo respectivo auto.3.RESTITUA-SE aos acusados os objetos e o 

valor apreendido (R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) Intime-os 

para que os mesmos compareçam a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias 

para retirada. Em caso de inércia dos acusados, desde já determino o 

perdimento dos objetos e valores à União.4.Sem CUSTAS. P.I.C.Cuiabá, 15 

de janeiro de 2020.Renata do Carmo Evaristo Parreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578822 Nr: 21319-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA MOREIRA JANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo(a) réu(ré) às 

fls. 196/197 é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 524983 Nr: 16970-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DA CRUZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA APARECIDA DOS 

SANTOS TAROCO - OAB:24790/O

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 462425 Nr: 2275-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDENILSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:15.088, THIAGO VICTOR SOUSA PIO - OAB:22670 OAB/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial de fls. 90/90v.

Intime-se o acusado informando-o da prorrogação do prazo da suspensão 

por mais 07 (sete) meses, a partir da sua intimação.

Após, aguarde-se a próxima vista dos autos ao Ministério Público para 

realizar nova fiscalização.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 366708 Nr: 6663-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455

 Visto.

Na sentença de fls. 139/140v o acusado foi condenado ao pagamento das 

custas processuais que deverão ser descontadas do valor da fiança.

Assim, proceda-se imediatamente ao cálculo e recolhimento das custas 

processuais, devolvendo-se ao acusado o valor remanescente, se 

houver, mediante a expedição de alvará. Todavia, caso o valor da fiança 

seja insuficiente, intime-se o acusado para quitar o saldo devedor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 159398 Nr: 6748-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYSNEY DA CRUZ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Visto.
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Compulsando os autos verifico a existência de bens apreendidos e 

vinculados a este processo (fl. 166), os quais não foram reclamados e/ou 

destinados.

Diante disso, se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data 

em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, 

os objetos apreendidos não forem reclamados pelo interessado ou não 

pertencerem ao acusado, DETERMINO (CPP, artigo 123):

a) a DESTRUIÇÃO dos objetos apreendidos que não possuam valor 

econômico; ou

b) a VENDA em leilão ou DOAÇÃO, em se tratando de objetos com valor 

econômico, observando-se as disposições da CNGC.

 No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 160/161.

Após o cumprimento de todas as deliberações, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 586303 Nr: 28151-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S SPINELLI - 

OAB:15.204, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos,

1. Tentada a reconciliação entre as partes e restando a conciliação 

INEXITOSA, passo à análise dos requisitos exigidos para o Recebimento 

ou Rejeição da Queixa-Crime: Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por 

Valdir Agostinho Piran em face de Silval da Cunha Barbosa. Estando a 

Queixa-Crime em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 

do Código de Processo Penal, RECEBO a Queixa-Crime ofertada, eis que 

presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 

396 do Código de Processo Penal, o querelado sai citado e intimado para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito.

2. O querelado sai com a contrafé destes autos.

 3. Com a resposta, havendo arguição de preliminares, dê-se vista ao 

Ministério Público.

 4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 588819 Nr: 30403-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:OAB/MT 22867/0

 “Vistos,

 1. Devolva-se a missiva com as homenagens desse Juízo e mediante as 

formalidades legais.

2. Saem os presentes intimados.

3. Intimem-se e cumpra-se.

4. Às providências.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 595733 Nr: 36538-07.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LORENA DE AMORIM GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIENE DOS SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos,

1. Tentada a reconciliação entre as partes e restando a conciliação 

INEXITOSA, passo à análise dos requisitos exigidos para o Recebimento 

ou Rejeição da Queixa-Crime: Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por 

Lorena de Amorim Grando em face de Dieine dos Santos Cavalcante. 

Estando a Queixa-Crime em ordem e não sendo caso para as hipóteses do 

art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a Queixa-Crime ofertada, 

eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com 

fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, a querelada sai 

citada e intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

por escrito.

 2. Sai a querelada com a contrafé deste processo.

3. Saem os presentes intimados.

4. Intimem-se e cumpra-se.

5. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 451572 Nr: 28665-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFANIO VILMAR ZBORALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 593822 Nr: 34812-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JACKSON SIMOES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DOMICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos,

1. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 2. Intimem-se e cumpra-se.

3. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 432209 Nr: 8095-51.2016.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYO FREDERICO DA COSTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574

 Visto.

Tendo em vista o Of. nº 133/SJD/BOPE/2019 justificando a impossibilidade 

do comparecimento do Sd PM Carlos Antônio da Silva, RGPMMT 884.456, 

relevo a multa aplicada à fl. 80.

Dê-se ciência desta decisão ao Comando Geral da Polícia Militar.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 424467 Nr: 30223-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CAMPOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 79.531, GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 385.164, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - 

OAB:6404/MT

 Visto.

Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se o acusado, por intermédio do seu advogado, para 

apresentar as alegações finais no mesmo prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 378590 Nr: 20199-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204

 Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual, para ABSOLVER o réu VALDIR 

AGOSTINHO PIRAN, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.º 

10.826/2003, com esteio no artigo 386, IV, do Código de Processo 

Penal.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas 

e anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 402680 Nr: 7015-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18786, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351

 Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu MARCOS 

CRUZ DE OLIVEIRA, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.º 

10.826/2003.Passo, consequentemente, a dosar a pena.A culpabilidade 

restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. O réu 

possui péssimos antecedentes, constando de sua ficha criminal, inclusive, 

crimes graves e condenações. Assim, denota-se personalidade voltada 

para o crime, com comezinha atitude de afronta ao ordenamento jurídico e 

deplorável conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do 

fato são comuns. (...)Torno definitiva a pena do réu MARCOS CRUZ DE 

OLIVEIRA em 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo.a) O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

nos termos do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código Penal.b) Considerando a 

reincidência em crime doloso, conforme folha de antecedentes, deixo de 

converter a pena de detenção em restritiva de direitos, na forma do inciso 

II, do artigo 44, do Código Penal.c) Isento o acusado das custas 

processuais, por constatar sua hipossuficiência, inclusive, com defesa 

integralmente realizada pela Defensoria Pública. d) Com o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se aos órgãos 

competentes, forme-se o processo executivo de pena e arquive-se.e) 

Remeta-se a arma apreendida ao Comando do Exército mais próximo, para 

destruição (art. 25, da Lei n. º 10.826/2003).P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 16720-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA, 

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, EMERSON THADEU VITA FERREIRA - 

OAB:28410

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, para ABSOLVER a ré 

PAMELA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA, com esteio no artigo 386, IV, 

do Código de Processo Penal, e condenar RICARDO COSME DOS SANTOS 

pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.(...) Torno 

definitiva a pena do réu RICARDO COSME DOS SANTOS em 01 (um) ano 

de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa no mínimo legal.a) O 

regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 

33, § 2º alínea “c”, do Código Penal.b) Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário 

(na época do fato) e que preenche os demais requisitos previstos no art. 

59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade 

aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, em consonância com o 

disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, a qual será definida pelo r. Juízo 

das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente 

ao crime.c) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.d) 

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

oficie-se aos órgãos competentes, forme-se o processo executivo de 

pena e arquive-se.e) Remeta-se a arma apreendida ao Comando do 

Exército mais próximo, para destruição (art. 25, da Lei n. º 

10.826/2003).P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 382830 Nr: 24708-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO ALMEIDA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA VIEGAS DE MORAES 

- OAB:9048

 Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual, para ABSOLVER o réu 

RODOLFO ALMEIDA DA SILVA, pela prática do crime descrito no art. 12 

da Lei n.º 10.826/2003, com esteio no artigo 386, IV, do Código de 

Processo Penal.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se 

as baixas e anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 403225 Nr: 7557-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GONÇALO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu 

EDMILSON GONÇALO SIQUEIRA, pela infração prevista no artigo 306, da 

Lei n. 9.503/97, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo 

Penal. Ainda, declaro nula a parte da decisão que recebeu a denúncia em 

razão do tipo previsto no artigo 303, do CTB e, via de consequência, julgo 

extinta a punibilidade do agente, por força decadência ao direito de 

representação, com arrimo no artigo 107, IV, do Código Penal.Nos termos 

do art. 337, do CPP, promova-se a restituição da fiança ao acusado (fl. 

34).Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 409024 Nr: 13709-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HASSAN ZAKI FARES, LAZARA CASSIA GENEROSO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEM PATRICIA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANILSON MIGUEL DE SOUZA 

AMORIM - OAB:24800/O, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - 

OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o requerimento de f. 342, remeta-se os autos a 

Defensoria Pública para informar quais testemunhas serão substituídas, 

com a urgência que o caso requer.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 108766 Nr: 13660-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE JANDIR SCHMECHEL BITZCOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ARAUJO DE 

ALMEIDA - OAB:10984

 Visto.

Compulsando os autos verifico a existência de bem apreendido e 

vinculado a este processo (fls. 256), o qual não foi reclamado ou 

destinado.

Assim, determino a restituição ao acusado do veículo VW Fusca 1300, cor 

branca, placa JYI 1050, exceto se foi apreendido administrativamente, 

devendo o mesmo verificar anteriormente onde o bem se encontra 

apreendido.

 Cumprido todas as determinações da sentença de fls. 252/253, 

remetam-se os autos ao arquivo, com observância das formalidades 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 380498 Nr: 22247-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROGERIO MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 505414 Nr: 44410-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073/MT

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 515572 Nr: 7988-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERON NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371490 Nr: 12134-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 Impulsiono para intimação da Advogada do Réu, da r. sentença de fls. 

145: "declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado ANTONIO MARCOS DE 

ALMEIDA BISPO, em relação aos fatos narrados nestes autos. Decorrido o 

prazo recursal e uma vez atendida à determinação constante do 

parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais. 

P.I.C".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4497-36.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DIEL BOTTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12340, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154/MT, MARIO 

OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12073/MT

 Impulsiono para intimar a Advogada da Assistente de Acusação Dra. 

Dulce Helena Gahyva OAB/MT 7699, da r. sentença de fls. 246: "Pelo 

exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MICHELLE DIEHL 

BOTTINI, em relação ao delito do artigo 302 da Lei 9.503/97, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento 

nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, todos do Código Penal. Com o 

trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos. P.I.C. Cuiabá, 30 de outubro de 2019. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 483776 Nr: 23504-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDWIGES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9.244, ROSANA SILVA ARAÚJO - OAB:23.469

 I. Acolho a cota ministerial para determinar a intimação do acusado para, 

em 10 dias, informar o cumprimento das condições estabelecidas no 

acordo.

 II. Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 311162 Nr: 9322-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO, ADRIANA LUCIA 

VANDONI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ BARBOSA CEZAR SANTOS PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, RICARDO S SPINELLI - OAB:15.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139, 140 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal e por consequência 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada BEATRIZ BARBOSA 

CEZAR SANTOS PERES, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 

artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos.Às providências. Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 418351 Nr: 23627-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEIXOTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON BASTOS RIBEIRO - 

OAB:25503/O

 Visto.

Restitua-se o valor da fiança ao acusado, mediante apresentação de 

dados bancários.

Com a informação nos autos, expeça-se o alvará competente.

Cumprido todas as determinações da sentença de fls. 88/89, remetam-se 

os autos ao arquivo, com observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 511106 Nr: 3755-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANE FERREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 Visto.

Conforme se verifica dos autos, em 11/02/2019, a acusada aceitou a 

proposta de suspensão condicional do processo (fls. 61/61verso).

Conforme se verifica dos autos, o acusado deixou de cumprir os itens III e 

V das condições assumidas quando do recebimento da suspensão 

condicional do processo.

Em 14/08/2019 fora determinada a intimação da acusada para comprovar 

ou justificar o não cumprimento de suas obrigações, porém, sem sucesso, 

uma vez que o Oficial de Justiça encontrou o imóvel desabitado.

 Ouvido, o Ministério Público pediu a revogação do beneficio em 

29/11/2019 (fls. 70/70verso).

Assim, medida correta ao caso, nos termos do § 4º do art. 89, da Lei 

9.099/95, é a revogação do benefício. Nesse mesmo sentido a 

jurisprudência do STJ:

 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO 
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PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E 

ACEITAS – REVOGAÇÃO MESMO APÓS O DECURSO DO PRAZO – 

MANTIDA A DECISÃO - NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO 

REGIMENTAL. 1. Nos casos em que resta demonstrado que ocorreu o 

descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do 

processo, deve ser reiniciada a respectiva ação penal, ainda que 

noticiado tal evento depois do decurso do prazo da suspensão, visto que 

automaticamente ela está revogada. 2. Decisão mantida. Negado 

provimento ao agravo regimental3. Assim, REVOGO o benefício da 

suspensão condicional concedido ao acusado no termo de fls. 48, dando 

assim, prosseguimento ao feito. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL : AgRg no REsp 887226 GO 2006/0204068-4)

Com efeito, diante das faltas cometidas e tendo oportunizado o 

contraditório da acusada, com fundamento no art. 89, § 4º, da Lei 

9.099/95, REVOGO o benefício da suspensão condicional concedido à 

acusada, dando assim, prosseguimento ao feito.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

resposta à acusação de fls. 45/48 e, após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 487487 Nr: 27038-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/MT

 Visto.

1. Recebo o aditamento à denúncia juntado às fls. 81/82.

2. Dessa forma, determino que se corrija a autuação e se procedam às 

comunicações no sentido de se retificar o nome e qualificação do acusado 

para CHRISTIAN DE ALMEIDA XAVIER, brasileiro, portador do RG nº 

1417809-5 SSP/MT, inscrito no CPF nº 005.911.581-59, filho de Sandra 

Maria de Almeida Xavier e Jose Roberto Xavier, residente e domiciliado na 

Rua 05, Q. 05, n. 21, Bairro Itapajé, nesta Capital, telefone: (66) 9 

9623-1543.

3. Cite-se o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de 

Processo Penal.

Não sendo localizado no endereço, expeça Carta Precatória para Comarca 

de Rondonópolis/MT, haja vista a informação no processo cód. 485754, às 

fl. 32, de que o acusado encontra-se recluso no presídio do município.

 4. Retifique-se a capa dos autos e onde mais for necessário, fazendo 

constar a verdadeira identidade do acusado CHRISTIAN DE ALMEIDA 

XAVIER, bem como a inclusão do art. 309 da Lei nº 8.503/97.

5. Defiro a extração de cópias dos autos e o envio a uma das Varas de 

Feitos Gerais da Capital, para apuração da prática do crime de Uso de 

Documento Falso, art. 304 do CP.

6. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43393 Nr: 292-37.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CÉZAR BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 Impulsiono o presente feito para intimação da Advogada dos Assistentes 

de Acusação, Dra. Allana Leguizamon A. Pereira, OAB/MS nº 15.424, para 

ciência da r. sentença de fls. 326/326-v: “Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WILSON CESAR BORGES DA SILVA, com 

relação aos delitos dos artigos 302 e 303 da Lei 9.503/97, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento 

nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos IV e V, todos do Código Penal. Com 

o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos. P.I.C.”

Impulsiono, ainda, ao Cartório Distribuidor para retificação dos autos, 

conforme a r. decisão de fl. 317.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425568 Nr: 748-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Intimação para o advogado de defesa apresenta às Alegações Finais, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 362517 Nr: 1715-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYLSON CESAR CARRIJO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 16h00min (art. 399 do CPP).

2. Intime-se o acusado, deferindo desde já, se necessário, a intimação por 

hora certa, conforme art. 362 do CPP.

Ressalto ao oficial de justiça, que, estando à residência fechada, buscar 

informações na vizinhança se o acusado ainda mora no local.

3. Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP).

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 5. Sendo as testemunhas funcionários públicos, determino a intimação por 

meio de seus superior hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º), bem como por 

meio eletrônico.

6. Cumpra-se com as certificações e expedições necessárias.

7. Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 609423 Nr: 3-45.2020.811.0042

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WESLEY PATRICK VILLAS BOAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA 3° CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALI AKEMI NISHIYAMA - 

OAB:19082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se despacho de fl. 04.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524431 Nr: 16419-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAULO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DE ARAUJO, ALAIR 

SUZETI DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila costa leite dalpian - 

OAB:9066/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para manifestação da parte Querelante, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca de certidão negativa quanto à intimação da Querelada 

Alair Suzeti da Silveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 473734 Nr: 13636-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN FREIRE BORNAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivone Campos Freire - 

OAB:9912

 Visto. (...) Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 

89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado 

RENAN FREIRE BORNAN, em relação aos fatos narrados nestes autos. 

Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado no Termo de fls. 42/42v.Decorrido o prazo 

recursal e uma vez atendida à determinação constante do parágrafo 

supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 478605 Nr: 18422-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TAQUES MARTINS DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Sodré de Moraes - 

OAB:17612, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - OAB:11370

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 300964 Nr: 18123-88.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MOREIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Visto.

Defiro o parecer ministerial de f. 219/219v, e determino a expedição de 

Carta Precatória para oitiva das testemunhas Magda de Carvalho Braz e 

Nilda Gomes Bento.

 Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha Antonio de Rossi, 

no endereço constante às f. 05.

Intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto às certidões de f. 241 e 254.

Oficie-se a Comarca de Vilhena/RO, solicitando o cumprimento da Carta 

Precatória de f. 204/205.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 473911 Nr: 13845-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Visto.

Acolho o parecer ministerial de f. 64/64v, e determino a devolução da 

missiva com nossas homenagens de estilo.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 406533 Nr: 11125-31.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, no 

entanto NEGO-LHES provimento.Interposto recurso de apelação pela 

parte, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do NCPC.Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, § 2º, do NCPC.Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§ 1º, do NCPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, § 2º, do NCPC.Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao e. TJMT (art. 1.009, § 3º, 

do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 
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admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 592068 Nr: 5020-79.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO, VANESSA 

DOS SANTOS SOUZA, SHIRLEY BARBOSA DA SILVA CACERES, 

REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:5950, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686-O, 

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - OAB:22975/O, Vanderlei 

Silverio Pereira - OAB:OAB/MT 11.230-B

 (...) Assim, INDEFIRO o pedido.NO que concerne ao pedido de requisição 

do Laudo de Exame Complementar na vítima, embora tenha sido 

requisitada, observo que não foi encartado nos autos, tampouco se 

encontra disponível para impressão no site da Politec Online.Ocorre que, 

como se sabe para configuração da Lesão Corporal de Natureza Grave, 

notadamente quando na hipótese do inciso II, do artigo 129 do Código 

Penal, consistente no perigo de vida, não se faz necessária a realização 

de Exame Complementar, de modo que a diligência requerida se mostra 

desnecessária, razão pela qual INDEFIRO tal diligência.Por fim, em que 

pese o réu Pery Taborelli tenha apresentado rol de testemunhas às fls. 

504/505, merece registro que a fase de produção de prova oral se 

encontra superada e, inclusive, as testemunhas arroladas no momento 

processual oportuno (fls. 165/166) foram inquiridas, sendo formulado 

pedido de desistência em relação às testemunhas faltantes (fls. 

467/467-v), e logo depois interrogados os acusados. Assim, a 

apresentação de rol de testemunhas está preclusa, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido.Assim, não havendo mais diligências a serem 

produzidas, e diante dos princípios da duração razoável do processo e da 

celeridade, remetam-se os autos à fase das alegações finais. Em seguida, 

conclusos para sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 371635 Nr: 12290-50.2014.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atento ao teor do acórdão de fls. 2121/2131 e da decisão de fls. 

2384/2395, cujo trânsito em julgado foi certificado, e que manteve incólume 

a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (fls. 

2047/2050), DETERMINO o cumprimento das derradeiras determinações da 

sentença e, não havendo providências pendentes, ARQUIVEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 597600 Nr: 1547-43.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:MT 9405

 Ante o exposto, no artigo 439, “e” do Código de Processo Penal Militar, 

JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o MAJ PM ARIDES 

RODRIGUES LEMES JÚNIOR com relação ao fato narrado na denúncia. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Às providências.Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449282 Nr: 26258-79.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  I n q u é r i t o  P o l i c i a l  M i l i t a r - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: 11º COMANTO REGIONAL DA POLICIA MILITAR - 3ª CIA 

PM DE PARANATINGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, atendendo as normas da CNGC e a determinação de fls. 999 

que transcrevo : "VISTOS.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 975, 

promovendo-se a carga dos autos ao requerente, pelo prazo de 05 

(cinco) dias. Após, restituam-se os autos ao Ministério Público para as 

providências que lhe são atinentes. Às providências. Marcos Faleiros da 

Silva Juiz de Direto", intimo o Dr. RAFAEL PAIVA MACHADO - OAB/MT N. 

20.827 e JAMES DE AN LACORTT VONTROBBA - OAB/MT N. 26.133 de 

que lhe foi DEFERIDO CARGA DESTES AUTOS PELO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, a teor do pedido protocolado sob n. 633204/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 498242 Nr: 37386-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARDOSO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 05 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563
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 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 06 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 9134-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18102/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 04 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANDERSON MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA, SHIRLY TIBURCIO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, RICARDO TOMAS DA SILVA, ARNALDO FERREIRA DA 

SILVA NETO, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, CARLOS EVANE DA SILVA, 

MORIS FIDÉLIS PEREIRA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, ERNESTO 

XAVIER DE LIMA JÚNIOR, JOÃO ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA 

MOURA, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ADILSON DE ARRUDA, 

HILDEBRANDO RIBEIRO AMORIM, LUCIO ELI MORAES, HONEY ALVES DE 

OLIVEIRA, SAULO RAMOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, 

WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO 

POLITANO LANGE - OAB:14.231/mt, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - 

OAB:13523, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA 

FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - OAB:13.146, JOSE KROMINSKI - 

OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11.190, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839 A, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira Pereira 

Martins - OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, VILMA 

RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 13 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 310500 Nr: 8491-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRACI PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão de Julgamento para o dia 05 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 345120 Nr: 5475-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 04 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354479 Nr: 16138-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 

ELIZEU ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 10 de FEVEREIRO de 2020, às 15h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 374394 Nr: 15583-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS CORONEL , ERALDO 

DAS NEVES MOURA, ADILSON MACEDO LOPES, JOSE MARCOS FELIPE, 

KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Horácio da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 23572/A, BARBARA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 06 de FEVEREIRO de 2020, às 15h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 377558 Nr: 19062-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ARAUJO FEITOSA, ERLON 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 11 de FEVEREIRO de 2020, às 15h30MIN.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 414680 Nr: 19690-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão de Julgamento para o dia 12 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 433970 Nr: 10047-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 12 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 443010 Nr: 19737-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CAMPOS RODRIGUES DA SILVA, 

MANOEL MESSIAS LUCAS JUNIOR, ODEMIRTO APARECIDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 11 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 459818 Nr: 37309-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521445 Nr: 13485-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA ROSA, GERSON 

BENITES NONATO, JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O, MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT, RAQUEL 

CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B
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 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 06 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 555590 Nr: 46052-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PASCOAL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 04 de FEVEREIRO de 2020, às 15h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 572004 Nr: 6065-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CLESIO DOMANSKI NECKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 10 de FEVEREIRO de 2020, às 14h30min.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 473720 Nr: 13622-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JOSE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Diante do cancelamento das férias deste Magistrado previstas para o mês 

de Fevereiro, a fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a 

Sessão para o dia 11 de FEVEREIRO de 2020, às 14h.

A Sra. Gestora poderá impulsionar o processo de ofício para quaisquer 

das fases processuais

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 VISTOS.

Diante da informação contida no ofício de ref. 104, determino a expedição 

de mandado de intimação pessoal aos juízes militares, inclusive os que se 

encontram na reserva remunerada.

No mais, ultimem-se todos os atos necessários para a realização da 

sessão designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523597 Nr: 15588-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301/MT

 FINALIDADE: intimar a parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s), quanto à Audiência designada para o dia 03/03/2020, às 

14:30h, com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) ADRIANO 

GALDINO BARBOSA, referente(s) à Carta Precatória – código 64082, na 

Vara única de Alto Garças/MT, para, querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Diante da petição da defesa arrolando a testemunha CBPM PETERSON 

(ref. 34), bem como do Ofício n. 001/GCEM/CMMCE/DGP/PMMT, informando 

a impossibilidade de apresentação do mesmo em razão da existência de 

homônimos, INTIMO a defesa para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031
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 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de 

Primavera do Leste/MT através do malote digital com código de 

rastreamento n. 81120204847995 para oitiva da testemunha MARCIO 

THADEU DA SILVA FIRME, conforme comprovante retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 557076 Nr: 22595-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Cristinna Rodrigues - 

OAB:13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação penal, por litispendência em relação à ação penal que 

figura no feito n° 10051-10.2013.811.0042 - cód. 349072, em trâmite 

perante esta Justiça Especializada, o que faço com fundamento no art. 

485, V, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Código 

Penal Militar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422854 Nr: 28521-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IVAN GIBIM 

LACERDA - OAB:5951

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de 

Cáceres/MT através do malote digital com código de rastreamento n. 

81120204847894 para oitiva da testemunha VICENTE MANOEL DE DEUS 

NETO, conforme comprovante anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312594 Nr: 11013-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CIRINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

Advogado, para apresentar alegações finais, nos termos do art. 428, do 

CPPM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 610200 Nr: 948-32.2020.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, FRANCISCO PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO CR4 DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - CORONEL PM WILKER SOARES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de liminar, a fim de suspender o 

cumprimento da pena privativa de liberdadae sob o fundamento disciplinar 

imposta ao paciente FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS.Consigno, ainda, 

que se o paciente estiver dado início ao cumprimento da prisão 

administrativa disciplinar, seja imediatamente colocado em 

liberdade.Oficie-se à autoridade coatora para que coloque o paciente, 

imediatamente, em liberdade e para que preste as informações que julgue 

necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.Após, colha-se parecer do 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANDERSON MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA, SHIRLY TIBURCIO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, RICARDO TOMAS DA SILVA, ARNALDO FERREIRA DA 

SILVA NETO, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, CARLOS EVANE DA SILVA, 

MORIS FIDÉLIS PEREIRA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, ERNESTO 

XAVIER DE LIMA JÚNIOR, JOÃO ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA 

MOURA, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ADILSON DE ARRUDA, 

HILDEBRANDO RIBEIRO AMORIM, LUCIO ELI MORAES, HONEY ALVES DE 

OLIVEIRA, SAULO RAMOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, 

WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO 

POLITANO LANGE - OAB:14.231/mt, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - 

OAB:13523, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA 

FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - OAB:13.146, JOSE KROMINSKI - 

OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11.190, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839 A, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira Pereira 

Martins - OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, VILMA 

RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 FINALIDADE: intimar a parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s), quanto à Audiência designada para o dia 14/02/2020, às 15h, 

com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) LEONEL CRISTO 

JERÔNIMO, referente(s) à Carta Precatória n. 0727528-87.2019.8.07.0015, 

na Auditoria Militar do Distrito Federal, para, querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 379677 Nr: 21357-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PORFÍRIO CARNEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 21357-39.2014.811.0042 Cód. 379677

VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida pelo 

Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim às fls.179, tendo 

esse Juízo declinado da competência em favor desta Vara especializada 

(fl. 194/195).

À fl. 201/203, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 05/06 em desfavor do policial 

militar JOSE PORFÍRIO CARNEIRO.

Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 

Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim /MT, inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o CONSELHO 

PERMANENTE DE JUSTIÇA.

Desta feita, dando prosseguimento a ação penal, tendo em vista que as 

testemunhas arroladas pela acusação residem fora da Comarca de 

Cuiabá/MT, após a apresentação da atualização de seu endereço, 

DETERMINO a expedição de Carta Precatória para Comarca de Novo São 

Joaquim/MT, para realização de suas oitivas.

Considerando que a expedição da carta precatória não suspende a 

instrução criminal, nos termos do art. 359, §1º, do CPPM e em consonância 

com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 167.900/MG, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

13/10/2011), desde já, AUTORIZO a expedição de carta precatória das 

testemunhas, eventualmente arroladas pela defesa as fls.184, indicando 

de imediato os quesitos no caso de testemunha civil ou militar que resida 

em outra Comarca.

Sem prejuízo à determinação supra, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória para a Comarca de Novo São Joaquim/MT, também com o prazo 

de 30 dias, visando o interrogatório do réu 1°SGT PM JOSE PORFÍRIO 

CARNEIRO. Intime-se para apresentar quesitos na forma da lei. Vencido o 

prazo da precatória, vistas as partes para diligências e memoriais finais.

 Intimem-se as partes da expedição da carta precatória e para 

apresentação de quesitos.

Expeça-se o necessário para o ato aprazado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 601092 Nr: 41317-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA COSTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO A DENÚNCIA em face do acusado MAJ PM WANDERSON DA 

COSTA CASTRO, haja vista que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 77, do CPPM e ausentes quaisquer das situações referidas no art. 78, 

do mesmo códex, que autorizam sua rejeição.

Processe-se perante o CONSELHO ESPECIAL.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, para a 

CITAÇÃO e intimação do acusado da designação da Sessão de Sorteio. 

No momento da citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelo qual o acusado não tenciona 

contratar defensor.

Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

Designo Sessão para Sorteio no dia 23 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

16H40MIN.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 593107 Nr: 34264-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, THIAGO 

SATIRO ALBINO, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, SADÁ RIBEIRO 

PARREIRA, BERISON COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 VISTOS.

Diante da impossibilidade de comparecimento dos juízes militares referidos 

nos ofícios de ref.: 121 e 122, expeça-se o necessário para a 

requisição/intimação dos demais juízes militares.

No mais, ultimem-se todos os atos necessários para a realização da 

sessão designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473720 Nr: 13622-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JOSE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12.770, JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - 

OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18853

 Remeto os autos ao Ministério Público para ciência da audiência de 

instrução designada para o dia 11 de fevereiro de 2020 às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422854 Nr: 28521-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IVAN GIBIM 

LACERDA - OAB:5951

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seus Advogados, para 

ciência da distribuição de carta precatória código 259209 na Primeira Vara 

Criminal de Cáceres/MT, e a designação de Audiência de Instrutória a 

realizar-se dia 25/03/2020, às 15:35, para oitiva da testemunha Vicente 

Manoel de Deus Neto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377558 Nr: 19062-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ARAUJO FEITOSA, ERLON 
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RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 CERTIFICO a remessa ao Ministério Público também para tomar ciência da 

certidão negativa de intimação da testemunha ANDERSON PEREIRA VIANA 

(ref. 57), ocasião em que o oficial de justiça recebeu a informação de que 

a testemunha se mudou para Rondonópolis, podendo requerer o que 

entender cabível, além de tomar ciência da designação de audiência de 

instrução para o dia 11 de fevereiro de 2020 às 15h30min.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 605607 Nr: 45324-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

06/02/2020 às 14h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44827 Nr: 782-59.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 110-85.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNILO BOTELHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FORMIGA DE 

HOLANDA SANTOS - OAB:53.026

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332604 Nr: 13140-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - 

OAB:13953/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 45 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR JESUS NUNES, Rg: 

170.112.5-6, Filiação: Maria Rodrigues de Jesus e Florisval Nunes, data de 

nascimento: 03/11/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

promotor de vendas, Telefone 65-99010318/36751175. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para que no prazo de 15 dias tome ciência da decisão de 

PRONÚNCIA naSecretaria deste Juízo..

Sentença: Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/008 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado: PAULO CESAR JESUS NUNES, vulgo “PC”, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, §2°, IV do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação; Em cumprimento ao que determina 

o art. 413, §3° , do Código de Processo Penal (CPP), não verifico mais a 

necessidade de manter o decreto da prisão preventiva do acusado, pois, 

considerando que a instrução processual já foi encerrada, não subsistem 

por ora os requisitos legais, razão pela qual determino que EXPEÇA-SE O 

CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de PAULO CESAR JESUS 

NUNES, vulgo “PC”, mediante as anotações e baixas devidas.Intime-se a 

defesa, o réu e o Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, 

I do Código de Processo Penal . Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa 

a decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do CPP.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 18de setembro de 2019.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARINE LOPES LELLIS 

DE MEDEIROS, digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 7115-95.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE MARTINS FERREIRA, Cpf: 

34045309187, Rg: 201078-0, Filiação: Balduina Ferreira Dias e Antonio 

Martins, data de nascimento: 31/07/1958, brasileiro(a), natural de 

Itabirinha-MG, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO, em parte, ADMISSÍVEL a acusação, deduzida na denúncia de fls. 

02/04, e, com fundamento no artigo 408 do CPP, PRONUNCIO o réu JOSÉ 

MARTINS FERREIRA, vulgo “Zé Branco”, declarando-o incurso nas 

sanções do artigo 121, “caput, c/c artigo 14, inciso II, c/cartigo 29, 

“caput”,todos do Código Penal. Em conseqüência, determino seja ele, na 

fase oportuna, submetido ajulgamento pelo egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.Outrossim, usando da faculdade contida no § 2º, do supradito 

artigo 408 do CPP, deixo de decretar a prisão do pronunciado, 

considerando sua primariedade, bons antecedentes e ausência, por ora, 

de motivos concretos que indiquem a necessidade de encarceramento 

cautelar. A propósito, vale anotar, que ele atendeu aos primeiros 

chamados judiciais e constituiu advogada, embora tenha mudado de 

endereço sem comunicar ao juízo. Posteriormente, portanto, será 

reapreciada a necessidade dessa medida coercitiva.Façam-se as 

intimações necessárias, observando-se as prescrições legais.Quanto ao 

réu, deverá, antes da expedição do mandado, ser oficiado ao TRE/MT, 

solicitando informações sobre seu atual endereço. E, acaso fornecidos 

novos dados, proceda à intimação faltante, expedindo-se precatórias, se 

necessárias. Ao contrário, voltem-me conclusos.Após passada em 

julgado a presente sentença,certifique-se e abra-se vista dos autos ao 

ilustre representante do Ministério Público, para os fins do artigo 416, do 

CPP.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amabili Cristinne Silva 

Fanticheli, digitei.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329064 Nr: 9060-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO, JOSE 

CIPRIANO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO, Cpf: 

00000000000, Rg: 1467617-6, Filiação: Maria de Lourdes Sobrinho e 

Raimundo Silvestre Sobrinho, data de nascimento: 03/03/1975, 

brasileiro(a), natural de Campos Sales-CE, convivente, pedreiro, Telefone 

9907-5921. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. (...) Trata-se de denúncia criminal, oferecida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado pela eminente 

Promotora de Justiça Dr.ª Marcia Borges Silva Campos Furlan, contra 

ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO, vulgo “Ceará”, brasileiro, nascido no dia 

03 de março de 1973, natural de Campos Sales, CE, filho de Raimundo 

Silvestre Sobrinho e Maria de Lourdes Sobrinho, (...) , como incursos no 

artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a 

defesa da vítima), do Código Penal, c/c as disposições das Lei nº 

8.072/90, porque, segundo o órgão acusador, “No dia 19 de março de 

2012, por volta das 02h30min, em uma quitinete em construção localizada 

à Rua Samambaia, bairro Jardim Imperial, nesta capital, os denunciados 

ITAMAR (...) previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, 

por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, 

desferiram golpes de arma branca – faca (não apreendida) contra a vítima 

Herbert Henrique Harabara Andrade Soares, ocasionando-lhe os 

ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, de acordo com 

laudo de necropsia de fls. 31-38” (fls. 06)..

Sentença: Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado:ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO, vulgo “CEARÁ” 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação.Em cumprimento ao que determina 

o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste momento 

a necessidade da segregação dos acusados. Intime-se pessoalmente o 

acusado, a Defensoria Pública e o Ministério Público desta decisão, nos 

termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.Após o trânsito em julgado 

proceda-se ao desmembramento do feito, tendo em vista a suspensão do 

processo em relação ao acusado José Cipriano Santana. P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO QUEIROZ 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343627 Nr: 3732-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MONTEZUMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 45 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO MONTEZUMA DA SILVA, Cpf: 

01979423180, Rg: 13016059, Filiação: Maria Conceição da Silva Delgado e 

Jary Montezuma Delgado, data de nascimento: 19/10/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, gráfico / operador de maquinas, 

Telefone 99314-5178. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para que este no prazo de 15 (quinze) dias tome ciência 

da decisão que DESCLASSIFICOU o delito de homicídio na forma tentada 

descrito na denúncia, para outro de competência do Juiz Singular, na 

Secretaria deste Juízo.

Sentença: (....) Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, 

por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida 

praticado pelo réu THIAGO MONTEZUMA DA SILVA, com fundamento no 

artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de 

homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de 
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competência do juiz singular. Finalmente, realizando um exame superficial 

dos fatos, concluo que o crime, em tese, praticado foi o de lesões 

corporais de natureza grave, ressaltando que essa classificação é feita 

neste momento somente para delimitar a distribuição, porquanto tal tarefa, 

ao final, compete ao juízo competente. Façam-se as intimações 

necessárias e, decorrido o prazo para recurso, dê-se baixa na 

distribuição, encaminhando-se o processo e apensos, se existentes, 

acompanhado dos objetos eventualmente apreendidos a uma das Varas 

Criminais competente para o julgamento, haja vista que, em tese, o crime 

praticado foi o de lesões corporais graves, cuja conduta deverá ser 

avaliada pelo membro do Ministério Público que atua junto àquele juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARINE LOPES LELLIS 

DE MEDEIROS, digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 453904 Nr: 25464-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PINHO THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIRLA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 Código: 453904 Vistos, etc...Trata-se de pedido de Revogação de Prisão 

Preventiva em favor de JONATHAN PINHO THEODORO, formulado pela 

Defensoria Pública do Estado às fls. 452/454, aduzindo em síntese que 

não persistem os motivos que levaram a decretação da prisão 

preventiva.Oportunizada a manifestação ao Ministério Público às fls. 

455/457, aduziu que não houve nenhuma mudança fática em relação aos 

fundamentos da decisão que decretou a prisão do requerente, não 

concordando, por ora, motivos para a sua revogação.É o sucinto.(...) 

Assim, considerando que não há fatos novos apresentados até o 

momento que sobressaiam ao periculum libertatis evidenciado nestes 

autos, INDEFIRO o pedido de revogação constante às fls. 452/454 e 

MANTENHO a segregação do acusado JONATHAN PINHO THEODORO, 

pelos mesmos fundamentos da decisão de fls. 218/224, quais sejam, a 

manutenção da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos 

artigos 311 e 312, caput, todos do Código de Processo Penal.Por fim, 

verifica-se que a resposta inicial do acusado foi apresentada à fl. 451, 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), 

razão por que é desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos 

do artigo 409, do Código de Processo Penal.Desta forma, para 

prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do CPP, designo 

audiência única de instrução e julgamento para o dia 24 janeiro de 2020, 

às 14h. Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 

(trinta) dias, intimando-se as partes da aludida expedição, para 

acompanhamento, querendo.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2019.Flávio 

Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 326373 Nr: 6058-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelas partes, designo o dia 21 de 

janeiro de 2020, às 16h45 para as oitivas das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado, devendo ser expedido novo mandado 

de condução coercitiva para a testemunha Edileno Rodrigues Chonono.

II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 379365 Nr: 21014-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS VIEIRA GOMES, LAURA 

BENEDITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - 

OAB:24009/O

 Código: 379365

 Vistos, etc.

Ante o parecere do Ministério Público à fl. 295, designo o dia 03 de junho 

de 2020, às 15h15, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem como os 

interrogatórios dos acusados.

Expeça-se o necessário, atentando-se aos pareceres supramencionados.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437593 Nr: 14019-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA SILVA RABELO, MIRO 

ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, RENILDO SILVA RIOS, TOLEACIL 

NATALINO DA COSTA, PAULO CESAR DOS SANTOS, ISAIAS PEREIRA 

DUARTE ou ISAIAS DUARTE, EDSON MARQUES SOARES, ADRELIANO 

ARRUDA SILVA, JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA, ADRIANO CARLOS DA 

SILVA, MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, JOHNNY DA COSTA MELO, ELIAS 

RODRIGUES JACINTO, LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JULIANA PEREIRA SOARES - 

OAB:27.476, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, MARILENE 

ALVES - OAB:7474/MT, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

VERÔNICA GARCIA BORGES - OAB:94.567-PR

 Código: 437593 Vistos, etc.Cuida-se de analisar as questões preliminares 

ventiladas pela defesa dos réus Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcangelo 

Gonçalves de Jesus e Renildo Silva Rio (fls. 589/617), aduzindo que no 

que tange a conduta capitulada na Lei n. 12.850/2013, todos os réus já 

são alvos de ação penal anterior ao presente processo, devendo este 
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feito ser extinto sem resolução do mérito, sob pena de bis in idem. Os 

acusados Leonardo Flávio de Souza, Johnny Costa Melo, Meykson 

Campos Oliveira e Adriano Carlos da Silva aduziram como preliminar a 

inépcia da inicial pois não atendeu aos pressupostos dos artigos 41 e 395, 

I, ambos do CPP, bem como alegam que a denúncia descreve fatos 

genéricos e os imputa ao réu sem qualquer nexo causal entre a suposta 

conduta e o resultado e, ainda sem qualquer respaldo fático de maior 

robstez, inviabilidade a sua defesa.Pois bem, no que tange a tese de que 

há bis in idem em relação ao crime de organização criminosa capitulado no 

art. 2° da Lei n. 12.850/2013, como bem observado pelo douto Promotor de 

Justiça os denunciados não ostentam condenação criminal transitada em 

julgado pela prática da infração penal em testilha e o delito de organização 

criminosa é permanente, não havendo provas nos autos de que houve o 

encerramento de suas atividades com o oferecimento da denúncia perante 

a 7ª Vara Criminal da Capital, portanto não há que se cogitar bis in idem, 

razão pela qual rejeito tal preliminar.....Abstenho de acolher o pleito 

ministerial para que seja oficiada a autoridade policial para o envio da 

respectiva mídia digital contendo as gravações dos diálogos gravados (fl. 

1264-verso), haja vista que tal diligência já foi cumprida como se vê às fls. 

1230/1234. Por fim, antes de designar audiência de instrução e julgamento, 

em observância ao disposto no art. 62 do CPP.....após conclusos para 

novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 

2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 598960 Nr: 39494-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

22 de janeiro de 2020, às 16h30 para a realização do ato deprecado.

II – Comunique-se o Juízo Deprecante.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 608642 Nr: 48079-37.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Carta Precatória - Código: 608642

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 23 de 

janeiro de 2020, às 16h30min, para o cumprimento do ato deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564384 Nr: 7822-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNA DE MENDONÇA - 

OAB:8006/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO, 

DRA. MARIANNA MENDONÇA- OAB/MT 8006, para se manifestar acerca 

da não localização da testemunha ELISANGELA PAULA DE ASSIS 

MAGALHÃES

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 388198 Nr: 2301-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Código: 388198

Vistos, etc...

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de 

Wenderson Rosa de Oliveira e Wesley Douglas Avelar, imputando-lhes a 

praticado do crime descrito no art. 12, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 29, 

ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, com as 

implicações da Lei n.º 8.072/1990, tendo por vítima a pessoa de Wesley 

Jonatan Santana.

Consta à fl. 178 certidão de óbito de Wesley Douglas Avelar, oportunidade 

em que o Ministério Público, fls. 180, pugnou pela extinção de punibilidade.

Desta feita, em razão do óbito constatado nos autos, extingo o feito em 

relação a Wesley Douglas Avelar, nos exatos termos do art. 107, inciso I, 

do Código Penal.

Transitado em julgado, adote a Sra. Gestora medidas necessárias para a 

exclusão do pólo passivo relativo à pessoa de Wesley, ante a sentença 

prolatada.

No mais, considerando que a denúncia também fora oferecida em face de 

WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA, observo a presença das formalidades 

processuais estabelecidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal e a 

inexistência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, motivo pelo 

qual RECEBO a denúncia ofertada pelo e. representante ministerial e 

determino a citação do acusado para, querendo, apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 406 do Código de 

Processo Penal.

 Advirta-se ao denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos 

e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário (art. 

406, §3°, CPP).

 O Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ0, indagando ao 

acusado se pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado 
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defensor público ou dativo para lhe patrocinar a defesa, caso em que 

deverá mencionar as razões pela qual não possui a intenção de contratar 

defensor, devendo tudo ser certificado.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 408 do CPP, ser aberto vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar respostas.

Determino ainda, a comunicação do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de onde 

se originou o inquérito, em estrita observância do art. 974, da CNGC.

Advirta-se ainda ao acusado que, a partir da data do recebimento da 

denúncia, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, 

para fins de adequada intimação e comunicação oficial.

 Expeça-se o necessário para a citação do denunciado.

Atenda-se ainda o requerimento estampado à fl. 05.

Quanto ao requerimento de prisão preventiva, intime-se o Ministério Público 

a fim de que se manifeste quanto a interesse, posto que o pedido fora 

feito nos idos de 2016.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2019

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142992 Nr: 10167-55.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE CAMPOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante a insistência manifestada pelas partes, designo o dia 27 de 

janeiro de 2020, às 15h para as oitivas das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado.

II – Concedo 05 (cinco) dias à defesa para juntada de instrumento 

procuratório e 10 (dez) para se manifestar acerca das testemunhas de 

defesa faltantes, conforme requerido (ocorrência 03).

III - Determino que a secretaria entre em contato com a testemunha Aliny 

Silva de Amorim no intuito de obter seu endereço atualizado.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 73845 Nr: 2829-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SALES ALVES, JONE RIVER 

SALES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVANDES ILÁRIO CAMPOS 

FONTES - OAB:11.037/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante da não intimação do acusado Alessandro Sales Alves, 

tampouco sua requisição junto à Penitenciária Municipal de Sinop-MT, a fim 

de resguardar os direitos que concernem ao mesmo, bem como evitar 

futuras arguições de nulidade redesigno a audiência para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 14h30 para as oitivas das testemunhas faltantes, 

bem como os interrogatórios dos acusados.

II – Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

III – Ante a ausência do causídico constituído expeça-se mandado de 

intimação aos acusados para que informem ao Juízo se ainda são 

patrocinados pelo mesmo e, em caso negativo, se desejam ser assistidos 

pela Defensoria Pública Estadual.

IV – Por fim, determino o cadastro das testemunhas de defesa arroladas à 

fl. 224.

V – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 605434 Nr: 45177-14.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

06/02/2020 às 14h15min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Por fim, INTIME O DENUNCIADO QUANTO A AUDIÊNCIA DESIGNADA NO 

JUÍZO DEPRECANTE (19.12.2019 ÀS 14H10MIN).

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 606620 Nr: 46280-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 14h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 602535 Nr: 42609-25.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS RICARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FERNANDES LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:54777-GO

 Código: 602535

Vistos, etc.

Diante do deferimento do gozo de licença compensatória de 01 (um) dia, 

devidamente autorizado pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, nos termos do art. 252 do COJE, redesigno a audiência para 

o dia 07 de Fevereiro de 2020, às 16h15.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 420555 Nr: 25996-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERNANDES CORRÊA DE ASSIS, 

JESSIKA APARECIDA ALVES FERREIRA, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 420555

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais dos acusados 

Jessika Aparecida Alves Ferreira (fl. 242), Jefferson Fernandes Corrêa de 

Assis (fls. 241 e 274) e Luiz Augusto Pereira da Silva (fl. 272) não contém 

preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem foram 

juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva do 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho 

de 2020, às 14h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Por fim, determino o cadastro do Dr. Vanderley Souza Amorim OAB/MT 

10.207, causídico da acusada Jessika, conforme procuração assinada e 

juntada à fl. 244.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 413165 Nr: 18042-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL SANTOS VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - OAB:21.288

 Código: 413165

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a testemunha Cleverson Oliveira Silva compareceu em 

audiência realizada no dia 16 de setembro de 2019 e saiu ciente da 

designação de audiência para o dia 22/01/2020, às 16h45min (fl. 325), 

indefiro o pedido de condução coercitiva formulado pelo d. representante 

do Parquet .

 Expeça-se o necessário para as demais testemunhas, bem como 

intimando-se o acusado e seu advogado a fim de comparecerem à 

audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2020, às 16h45min, 

atentando-se ao parecer à fl. 329.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 579762 Nr: 22234-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

REGINALDO DOS SANTOS BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON JOSE GOMES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Nascimento 

Areco - OAB:24797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 Código: 579762

Vistos, etc.

Analisando cuidadosamente o autos, vislumbra-se que o acusado, ao ser 

intimado pessoalmente, da decisão de pronúncia de fls. 392/397, 

manifestou o desejo de recorrer (fls. 400).

 Recebo, portanto, o recurso interposto pelo réu (fl. 402), que inclusive já 

apresentou suas razões recursais (fls. 403/418) e o Ministério Público 

apresentou as contrarrazões (fls. 419/422).

 Na sequência, abra-se vista ao assistente de acusação, para apresentar 

suas contrarrazões, no prazo da lei, salvo desistência justificada.

Em seguida, retornem-me à conclusão, visando ao despacho de 

sustentação ou reforma.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 409905 Nr: 14601-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIWELTON COSTA DOS SANTOS, RAIMUNDA 

NONATA COSTA DE MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA 

YAMAZAKI - OAB:25.567/O, JANNE RIBEIRO - OAB:14.344/GO, LAURA 

EUGÊNIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - OAB:24.549/O
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 Código: 409905

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as testemunhas Ocimar Costa de Mascarenhas e Ligia 

do Carmo arroladas pela defesa do réu Eliwelton Costa dos Santos não 

são comuns homologo a desistência de suas oitivas solicitada à fl. 448 e 

como não há outras testemunhas para serem inquiridas, mantenho a 

audiência instrutória designada à fl. 447 tão somente para interrogatório da 

ré Raimunda Nonata Costa de Mascarenhas, devendo-se intimar a aludida 

acusada e sua advogada para o ato vindouro (fls. 303/305).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437755 Nr: 14163-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX PINHEIRO BOMFIM, MARCEL PINHEIRO 

BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 Código 437755

 Vistos,

Considerando que a audiência foi designada para o dia 27/01/2020, às 

16h45min, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem como o 

interrogatório dos acusados, expeça-se mandado de intimação em nome 

da testemunha Antonio Martins de Oliveira, atentando-se ao endereço 

constante no parecer ministerial às fls. 262/264.

Ademais, indefiro o requerimento de expedição de mandado de condução 

coercitiva para a testemunha Sebastião de Oliveira Lima, em virtude de 

não ter sido intimada pessoalmente (fl. 246/247-v).

Por fim, expeça-se mandado de intimação pessoal em nome da 

testemunha Sebastião de Oliveira Lima, no endereço constante no 

mandado à fl. 217 (Celular n° (65) 9 9336-2418, e de sua esposa Sandra 

Pereira (65) 9 9348-5479).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 336808 Nr: 17897-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 336808

 Vistos,

 Conforme certidão de fl. 179 verifico que o acusado foi devidamente 

citado e às fls. 184/186 a defesa apresentou resposta à acusação 

pugnando pela desclassificação do delito, o que será analisado somente 

após a instrução processual, cuja audiência designo para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 15h30, devendo para tanto intimar as testemunhas 

arroladas pelas partes e o acusado expedindo-se carta precatória, se 

necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 174347 Nr: 1590-40.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDELTO PEREIRA DUTRA, ARMANDO SALES 

RODRIGUES PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Código: 174347

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que ELIDELTO PEREIRA DUTRA em sua 

resposta à acusação às fls. 282/284, pugna pela sua absolvição do delito 

que lhe é imputado.

Da análise da resposta inicial do réu suprarrelatada, registro, 

prepositivamente, que foram trazidas argumentações preliminares que se 

confundem com o mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são 

inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

Em consonância com o parecer ofertado pelo Ministério Público às fls. 

288/289, verifico que foram preenchidos todos os requisitos constantes 

do artigo 41 do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa. Por outro lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de 

rejeição, previstas no artigo 395, também do CPP.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO, a alegação em sede de preliminar, constante na resposta à 

acusação às fls. 282/284.

 E, em dando prosseguimento ao feito, considerando que já foi designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020, às 14h, 

determino a expedição de carta precatória à Comarca de Coroatá/MA em 

nome do Réu ELIDELTO PEREIRA DUTRA e para as testemunhas arroladas 

pela defesa à fl. 284, a fim de ser realizada a oitiva das testemunhas e o 

interrogatório do acusado no Juízo deprecado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 320551 Nr: 20330-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA LETICIA ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Código: 320551

Vistos etc;

Considerando a convocação deste magistrado para participar dos eventos 
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que marcarão a inspeção do Conselho Nacional de Justiça em 06.12.2019, 

nos termos do ofício nº 2309/2019-PRES, redesigno a audiência aprazada 

nestes autos para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h30.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 595992 Nr: 36764-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO BAUDSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

06 de fevereiro de 2020, às 16h para a realização do ato deprecado.

II – Comunique-se o Juízo Deprecante.

III – Por fim, determino o cumprimento da determinação à fl. 32.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 607796 Nr: 47335-42.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHIL - 

OAB:10565

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

14/02/2020 às 15h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 4361-15.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR GOMES MACEDO, ELENIL LINS DA 

SILVA, LUCINEI FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, UFMT - NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ - OAB:

 Código: 52511

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que Elenil Lins da Silva em sua resposta 

à acusação às fls. 400/402, pugna pela sua absolvição do delito que lhe é 

imputado.

Da análise da resposta inicial do réu suprarrelatada, registro, 

prepositivamente, que foram trazidas argumentações preliminares que se 

confundem com o mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são 

inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

Em consonância com o parecer ofertado pelo Ministério Público às fls. 406, 

verifico que foram preenchidos todos os requisitos constantes do artigo 

41 do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Por outro lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de 

rejeição, previstas no artigo 395, também do CPP, inclusive, nota-se que a 

defesa não apresentou juntadas de documentos ou outras provas que 

comprovassem sua pretensão absolutória.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO, a alegação em sede de preliminar, constante na resposta à 

acusação às fls. 556/558.

 E, em dando prosseguimento ao feito, designo o dia 17 de junho de 2020, 

às 14h, para realização da audiência única de instrução e julgamento de 

que trata o artigo 411, do CPP.

Façam-se as intimações, notificações e requisições necessárias. Se for o 

caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, intimando-se as 

partes para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 23269 Nr: 105-05.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RIBEIRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Código: 23269

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado Daniel 

Ribeiro Correa (fls. 198) não contém preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por 

que desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de junho 

de 2020, às 14h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 59554 Nr: 5537-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CORREA VASCONCELOS, 

ARLINDO MARIA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VERÔNICA JANETE GODOY 

DIAS DE ABREU LIMA - OAB:SP 397548

 Código: 59554

 Vistos etc;

Ante o teor do Oficio n° 262/2019/DP/MT à fl. 616, em que o d. Defensor 

Público requer a redesignação das audiências em razão da convocação 

do Excelentíssimo Senhor Defensor Público Geral do Estado, redesigno a 

audiência para o dia 04 de junho de 2020, às 14h.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 570023 Nr: 13084-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA, JAMILL GUIMARÃES SIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE REIS DE SOUZA SIMAN, GABRIEL 

BRITO GABIATO PIRES, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, ATAILSON 

ESPIRITO SANTO, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7438/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, ELDER 

KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18890/MT

 Código: 570023

Vistos, etc...

Inicialmente, determino que o feito seja desmembrado em relação a pessoa 

do denunciado Ataílson Espírito Santo, inclusive com as mídias, a fim de 

que prossiga para a Vara do Tribunal do Júri, em razão da certidão de fl. 

1671.

Recebo os recursos apresentados às fls. 1652/1665 (Danielle Reis de 

Souza Siman), fls. 1666/1667 e 1674/1682 (Gabriel Brito Gabiato Pires) e 

fls. 1685/1688 (Hermes Domingos de Oliveira).

 Determino que se abra vista para a Defensoria Pública, conforme 

requerido no penúltimo parágrafo da fl. 1696 , a fim de que apresente as 

razões do recurso em favor do denunciado Kaio Antonio Amorim dos 

Anjos.

 Com o integral cumprimento das determinações exaradas nos parágrafos 

acima, remeta-se ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões.

Por fim, concluso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388289 Nr: 2393-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARCIO DA CRUZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: italo furtado lustosa da silva 

- OAB:13786

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa do acusado DR. ITALO FURTADO 

LUSTOSA DA SILVA- OAB/MT 13786 , para no prazo legal, oferecer 

memoriais finais nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445178 Nr: 22032-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELIPE VALENTIN NEVES DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maria rosa anacleto da silva 

- OAB:24650/O, PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - OAB:24388/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para:intimar a defesa do acusado DR. PEDRO ISRAEL DE 

ABREU LIMA- OAB/MT 24388/O E DRA. MARIA ROSA ANACLETO DA 

SILVA - OAB/MT 24650, para no prazo legal, oferecer memoriais finais 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129684 Nr: 16870-36.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FARIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa do ausado DR. NELSON PEDROSO 

JUNIOR- OAB/MT 11266-B, para, no prazo legal, oferecer memoriais finais 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364686 Nr: 4432-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR GONÇALVES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB/MT 3600 - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa do acusado DR JONI DE ARRUDA 
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PINTO- OAB/MT 3600, para no prazo legal, oferecr memoriais finais nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404891 Nr: 9413-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa do acusado DR. AUGUSTO CÉSAR 

CARVALHO FRUTUOSO - OAB/MT 15375, para no prazo legal, oferecer 

memoriais finais nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521014 Nr: 13053-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON LAZARO MOGIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB/MT 6610/O, para, no prazo legal, apresentar contra razões do 

Reurso em Sentido Estrito acerca da rejeição do recebimento da denúncia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524802 Nr: 16770-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FRANCILDA DA SILVA LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE SANTIN - 

OAB:24.541-B

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o assistente de acusação DR. WANTUIR 

PEREIRA- OAB/MT 11171, para no prazo legal, formular quesitos para 

nova pericia .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329073 Nr: 9069-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSYANNE LEITE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563, Marcela Balieiro Soukef Viegas - 

OAB:9502, MICAEL GALHADO FEIJÓ - OAB:5.935-MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa da acusada DR. ALFREDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA GONZAGA- OAB/MT 7166/B, para, no prazo legal, oferecer 

memoriais finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 608691 Nr: 48126-11.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA GUIMARÃES DE TOLEDO CÉSAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 15h45min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 609902 Nr: 651-25.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI DE CARVALHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372-0

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 15h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 609966 Nr: 721-42.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA BARROS FREIRE 

VASCONCELOS - OAB:10.324/AL

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 15h15min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 609735 Nr: 476-31.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA VASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/0

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02//2020 às 15h30min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 610207 Nr: 956-09.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:5562-B, VANIA DOS SANTOS 

- OAB:11332/MT

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 16h30min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 610320 Nr: 1059-16.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 16h15min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570043 Nr: 13104-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MARQUES VENERO, THYAGO 

HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:18330/O

 Vistos, etc.Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de DANIELY MARQUES VENERO e THYAGO HEINRICH ARRUDA 

LEITE DE LIMA, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06. A defesa preliminar da acusada DANIELY MARQUES 

VENERO veio às fls. 127/132, ocasião que suscitou a ausência de justa 

causa para recebimento da denúncia e, no mérito, arrolou quatro 

testemunhas exclusivas para serem ouvidas em audiência. A defesa 

preliminar do corréu THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA foi 

apresentada pela defensoria pública à fl. 172, ocasião que arrolou duas 

testemunhas[...], RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando os 

denunciados DANIELY MARQUES VENERO e THYAGO HEINRICH ARRUDA 

LEITE DE LIMA como incursos nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/03/2020, às 15:00 horas, para o interrogatório dos acusados e 

inquirição das testemunhas arroladas nos autos. Para tanto, intimem-se os 

acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 
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dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. No que concerne ao 

informado à fl. 170, reitero a determinação de fl. 171, para que seja 

concedida vista ao MP. Com sua manifestação nos autos e considerando 

que a defesa já se manifestou a respeito às fl. 173/174, voltem-me 

conclusos. Em tempo, requisite-se a POLITEC o envio/disponibilização do 

laudo pericial referente ao exame de aparelho celular, deferido às fls. 

107/108, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem tomadas as 

medidas judiciais cabíveis. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 365074 Nr: 4853-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS DA SILVA, ODALISON 

PONTES DA SILVA, MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCUS VINICIUS DA 

SILVA SOUZA - OAB:14825/MT, MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:•EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARLON HENRIQUE 

DA SILVA SOUZA, em virtude do reconhecimento da litispendência, com 

fundamento fulcro no art. 95, inciso III, do CPP c/c artigo 485, inciso V, do 

CPP, revogando as cautelares impostas pela r. decisão de fls. 248/252. 

•CONDENADO o réu ODALISON PONTES DA SILVA nas penas dos artigos 

33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, com pena definitiva fixada em 05 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com estabelecimento do 

regime inicial no SEMIABERTO, permitindo recorrer em 

liberdade;•CONDENADO o réu ANDERSON SANTOS DA SILVA nas penas 

dos artigos 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, com pena definitiva fixada 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime inicial no SEMIABERTO, permitindo recorrer em 

liberdadeCom fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, 

c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como 

efeito da condenação, DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual 

sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 54,50 (cinquenta reais e 

cinquenta centavos), (...).DETERMINO a destruição da capa de silicone, 

apreendida à fl. 27. Por outro lado, DEFIRO a restituição da quantia de R$ 

460,00 (quatrocentos e sessenta reais), apreendido em poder de 

MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA, a serem retirados no prazo de até 

90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo e 

não havendo reclamação, desde já, DECRETO o perdimento em favor do 

FUNESD nos termos do artigo 122 do Código de Processo Penal. Por outro 

lado, (...)Custas pelos condenados ANDERSON e ODALISON em 

proporções iguais, não cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 

98, do novo Código de Processo Civil. P.R.I.C

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508363 Nr: 1167-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUSNER RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.: Aberta audiência de instrução, procedeu-se com o 

interrogatório do réu KLAUSNER RODRIGUES MORAES. Constatou-se a 

ausência das testemunha de acusação RONALDO PIO BISPO DE SOUZA E 

DYEGO BATISTA ZARATE LOPES. Para o ato, compareceu a Dr. Rubia 

Ferretti Valente - OAB/MT 9.994-B, que foi substabelecida pela causídica 

Dr. Valdineide Ovidio da Silva Dias – OAB/MT 12.803/O exclusivamente 

para realização e acompanhamento desta audiência. Considerando a 

insistência das partes na inquirição das testemunhas ausentes RONALDO 

PIO BISPO DE SOUZA E DYEGO BATISTA ZARATE LOPES, DESIGNO a 

presente audiência para o dia 29/01/2020 , às 16:15 horas, saindo os 

presentes intimados. Para tanto, requisite-se e intime-se às referidas 

testemunhas que não se fizeram presente. Cumpra-se. NADA MAIS. 

Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e 

achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Eliara de 

Oliveira, Estagiária, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 569813 Nr: 12838-02.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLYAN GIL SILVA SANTOS, KTSLAYNE 

PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:, RONALDO MEIRELLES 

COELHO JUNIOR - OAB:20625/O

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu WILLYAN GIL SILVA SANTOS 

nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena fixada em 

definitivo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 

(quinhentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no SEMIABERTO e DETERMINANDO a expedição de 

ALVARÁ DE SOLTURA. •CONDENADA a ré KTSLAYNE PEREIRA 

MIRANDA nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

fixada em definitivo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no SEMIABERTO e DETERMINANDO a expedição de 

ALVARÁ DE SOLTURA. DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO da 

motocicleta tipo HONDA XRE, placa OBO3105, cor preta. DECRETO o 

perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser creditada na conta do 

Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 

03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO também os dois capacetes e o 

celular de marca Samsung, posto que não comprovado a origem lícita e, 

ademais, claramente demonstrado serem oriundos de atos de tráfico ilícito 

de entorpecentes. DEFIRO a restituição dos demais objetos e documentos 

pessoais, relacionados no auto de apreensão de fl. 14, a serem retirados 

no prazo de até 90 dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo 

e não havendo reclamação, desde já, DECRETO o perdimento em favor da 

União (CPP, art. 122). Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o 

defensor e os condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o 

desejo de recorrerem o que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 

1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT. CONDENO os réus 

WILLYAN GIL SILVA SANTOS e KTSLAYNE PEREIRA MIRANDA em 

proporções iguais ao pagamento das custas e despesas processuais, no 

entanto, deixo de cobrar no momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo 

Código de Processo Civil. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 516354 Nr: 8750-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 
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oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado JULIANO CARLOS 

NOGUEIRA DA SILVA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

____/____/2020, às ____:____horas, para o interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.Intimem-se o acusado, 

as testemunhas devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417529 Nr: 22747-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE ARAUJO, A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Vistos, etc. Considerando a insistência da defesa na oitiva da testemunha 

Bruna Cristina da Silva Gomes (fl. 188), DESIGNO a audiência de 

continuação para o dia 10/03/2020, às 15:10 horas. Para tanto, intime-se o 

denunciado João Vitor de Araujo, dando-se ciência ao Ministério Público e 

à Defesa (via Dje). Considerando que a defesa informou que referida 

testemunha comparecerá espontaneamente, dispenso sua intimação 

pessoal. Com relação à testemunha Yara Auxiliadora da Silva Arruda, 

considerando que a defesa não informou seu endereço atualizado no 

prazo legal, HOMOLOGO a desistência tácita da sua inquirição, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 572074 Nr: 14999-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, 

lavador de carros, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 20.11.1991, 

inscrito no RG n. 19685440 SSP/MT e CPF n°. 029.136.161-78, filho de 

Geraldo Hermenegildo Ribeiro e Maria Aparecida da Silva, residente na 

Rua Cabriuvá, n°. 23, Bairro Parque Georgia, em Cuiabá/MT, nas sanções 

do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06(...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de KLEISON RAYLTON DA SILVA RIBEIRO (...) no 

patamar de 06 (seis) anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, 

APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (...) FIXO o regime prisional de início em FECHADO.Da 

mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 

11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, 

MANTENDO-SE a prisão cautelar(...)DETERMINO que se expeça 

imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Determino à incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a destruição dos 

Chips apreendidos.Como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, 

art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o 

perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da 

quantia de R$ 1.470,00 (um mil e quatrocentos e setenta reais), a ser 

creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta 

Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO do 

celular, marca Samsung, com cartão de memória, posto que não 

demonstrada a procedência lícita(...)CONDENO o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, já que não demonstrada sua 

hipossuficiência financeiras e ademais, foi defendido por advogado 

particular.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 577595 Nr: 20201-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o denunciado EVERSON BERNARDINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

borracheiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 26.01.1989, portador do RG 

n. 2121230-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 034.332.811-90, filho de 

Dionizio Fernandes e Rosali Bernardina da Silva, residente na Rua Cajari, 

n. 220, Quadra 20, Jardim Gramado, nesta capital, nas sanções do art. 33, 

“caput”, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.(...)TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor do denunciado EVERSON 

BERNARDINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, borracheiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 26.01.1989, portador do RG n. 2121230-9 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº 034.332.811-90, filho de Dionizio Fernandes e 

Rosali Bernardina da Silva, residente na Rua Cajari, n. 220, Quadra 20, 

Jardim Gramado, nesta capital, no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) 

meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.(...) condenado, FIXO o regime prisional de início em 

FECHADO.Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da 

Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, 

MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da 

prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para 

assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

(...)DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução 

Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

(...)CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, já que não demonstrada sua hipossuficiência financeiras e 

ademais, foi defendido por advogado particular. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 527892 Nr: 19794-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERYKA PATRYCIA MARQUES SANTOS, DIEGO 

WILLIAN GOTTARD BUKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, UNIJURIS - OAB:

 DISPOSIÇÃO FINAL:•ABSOLVIDO o réu DIEGO WILLIAN GOTTARD BUKER 

das sanções imputada na denúncia, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE SOLTURA E PERMITIDO aguardar em liberdade o julgamento 

de eventual recurso;•CONDENADA a ré ERYKA PATRYCIA MARQUES 

SANTOS nas penas dos artigos 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

fixada em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime 
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prisional de início no ABERTO e PERMITIDO aguardar em liberdade a 

processo e julgamento de eventual recurso.DETERMINO a incineração da 

substância entorpecente apreendida.Lado outro, como efeitos da 

condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e 

art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO do 

aparelho celular, marca Multilaser, posto que não comprovado a origem 

lícita e, ademais, claramente demonstrado ser oriundo de atos de tráfico 

ilícito de entorpecentes. Considerando que a condenada ERYKA 

aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, 

DEIXO de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos 

termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.Da 

sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e os sentenciados, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do art. 1.421, “caput” e parágrafo único, 

da CNGCGJ/MT.Certificado o trânsito em julgado: 1) Proceda-se o 

recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade 

com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) 

Oficie-se ao TRE/MT; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.Custas pela condenada ERIKA, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, não cobráveis no 

momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 535930 Nr: 27562-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERNANDES SILVA, 

ADRIANO MARCIO DE SOUZA, MARCOS BENEDITO VIANA, MILTON 

SANTIAGO LOPEZ DUARTE, WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, DIEGO 

HENRIQUE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, ERICK 

VINICIUS CORREA DA COSTA - OAB:24577/MT, IZAQUE ROCHA NUNES 

- OAB:, JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - OAB:25764/O, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19525/O

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 838/852, por 

meio da qual a defesa do acusado CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA 

SILVA postula a revogação da prisão preventiva, argumentando, em 

suma: a) que não há nos autos laudo pericial referentes as drogas 

apreendidas; b) bem como que o acusado é tecnicamente primário. 

Alternativamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão.

À fl. 853 a defesa do corréu ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA requereu 

renovação do prazo para apresentar suas alegações finais, porquanto o 

prazo anterior decorreu enquanto os autos estavam em carga para o MP.

Com vista dos autos, o d. Promotor de Justiça manifestou pelo 

indeferimento liminar do pedido de fls. 838/852, ressaltando quanto ao 

pedido de fl. 853 que deve a defesa, agora, apresentar seus memoriais.

Pois bem.

Assiste plena razão ao d. Promotor de Justiça.

 No caso em apreço, diferentemente do que alega a defesa do réu Carlos 

Alexandre, há prova da materialidade dos dois crimes de tráfico de drogas 

imputados, conforme laudos periciais juntados no “APENSO I” da presente 

ação penal, inclusive a respeito da materialidade do transporte de 

munições.

Somado a isso, a prisão dos acusado foi recentemente avaliada (fls. 

768/770), inexistindo qualquer fato novo no pedido defensivo capaz de 

justificar a soltura nesta fase processual.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 838/852 em favor do 

acusado CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA.

No mais, intime-se todas as defesas para, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, apresentarem as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 528263 Nr: 20114-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FARIA DE PAULA, VANDIL 

FERRERIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT, CARLOS EDUARDO FEGURI - OAB:11186, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu VANDIL FERREIRA DE SOUZA 

nas penas dos artigos 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena fixada em 

definitivo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 

(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no FECHADO e MANTIDA a prisão preventiva. 

•CONDENADO o réu RODRIGO FARIA DE PAULA nas penas dos artigos 33 

“caput”, da Lei de Tóxico, com pena fixada em definitivo em 06 (seis) anos 

de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar. DECRETO o 

perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da 

quantia de R$ 10,25 (dez reais e vinte e cinco centavos), a ser creditada 

na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 

1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO a balança de 

precisão e os três celular apreendidos, sendo dois da marca Samsung e 

um da marca LG, posto que não comprovado a origem lícita e, ademais, 

claramente demonstrado serem oriundos de atos de tráfico ilícito de 

entorpecentes. DEFIRO a restituição tão somente do molho de chaves e o 

cartão do MTU, relacionados nos itens 7 e 8, do auto de apreensão de fl. 

18, a serem retirados no prazo de até 90 dias, a contar do trânsito em 

julgado. Decorrido o prazo e não havendo reclamação, desde já, DECRETO 

o perdimento em favor da União (CPP, art. 122). Da sentença, intimem-se o 

Ministério Público, o defensor e os condenados, pessoalmente, indagando 

a eles sobre o desejo de recorrerem o que será feito mediante termo, tudo 

a teor do art. 1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT. CONDENO 

os réus VANDIL FERREIRA DE SOUZA e RODRIGO FARIA DE PAULA em 

proporções iguais ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ressaltando que a parte devida pelo condenado VANDIL será suspensa 

de cobrança, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil, 

por ser defendido pela Defensoria Pública. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 572012 Nr: 14940-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN B. MOURA - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado PATRICK DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “PTK”, 

brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

10.08.1987, inscrito no RG n. 2593863-0 SSP/MT e CPF n°. 

059.826.191-59, filho de José Francisco da Silva Bueno e Ana Diana de 

Oliveira Bueno, residente e domiciliado na Rua Júlio Muller, n°. 129-C, 

Bairro: Santa Izabel, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 

n. 11.343/06. (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor 

de PATRICK DE OLIVEIRA SILVA (...), no patamar de 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena 
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de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.(...) FIXO o regime prisional de início em FECHADO.Da 

mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n.º 

11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, 

MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da 

prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para 

assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.(...) 1) 

Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em 

conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT; 5) Expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente.Custas 

pelo condenado, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 489633 Nr: 29097-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOANA CÂNDIDA PEDROSO DA SILVA, 

MARCELO DE SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADA a ré LOANA CANDIDA PEDROSO DA 

SILVA nas penas dos artigos 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

fixada em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, com estabelecimento do regime 

prisional de início no ABERTO e DETERMINANDO a expedição de ALVARÁ 

DE SOLTURA; •CONDENADO o réu MARCELO DE SOUSA SANTOS nas 

penas dos artigos 33 “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada 

em definitivo em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão e 550 

(quinhentos e cinquenta) dias-multas, com estabelecimento do regime 

prisional de início no FECHADO e PERMITIDO aguardar em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso. DECRETO o perdimento em 

favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 31,50 

(trinta e um reais e cinquenta centavos), a ser creditada na conta do 

Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 

03.507.415/0020-07. DEFIRO a restituição dos demais objetos pessoais 

apreendidos (fl. 18), mediante termos nos autos, a ser retirado no prazo 

de até 90 dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo e não 

havendo requerimento, desde já, DECRETO o perdimento em favor da 

União (CPP, art. 122). Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o 

Defensor e os condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos arts. 

1.420 e 1.421 da CNGC/MT. Custas pelos condenados, não cobráveis no 

momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 423257 Nr: 28945-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER o denunciado LEANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, nascido em 10.03.1991, natural de 

Guajará-Mirim/RO, portador do RG n.º 21315620 SSP/MT, filho de Neuma 

de Oliveira e Wilson Luciano de Almeida, residente e domiciliado na Rua 

V1, Quadra 44, n.º 13, Bairro Nova Esperança, Cuiabá/MT, das 

imputações que lhes são feitas nos autos, nos termos do art. 386, inciso 

IV, do Código de Processo Penal.Por outro lado, ACOLHO o requerimento 

ministerial para que seja extraída cópia integral dos autos, com remessa 

ao Ministério Público, a fim de que sejam tomadas as providências 

necessárias a respeito da conduta de LEONARDO ALMEIDA DE 

OLIVIERA.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida. Outrossim, DECRETO o perdimento do aparelho celular Marca 

E71, com chip da Operadora Claro, apreendido no dia dos fatos, posto que 

utilizado na prática do ilícito.Quanto aos demais objetos apreendidos, 

DEIXO de deliberar a respeito, posto que já foram restituídos, conforme 

termos de entrega de fls. 22/23. Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, o defensor e o sentenciado, pessoalmente, indagando a eles 

sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor 

dos artigos 1420 e 1421, da CNGC/MT.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603751 Nr: 43614-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL APARECIDO DE FREITAS, CLEITON DE 

SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13.695

 DIANTE DO EXPOSTO, considerando a conveniência do pedido e sua 

importância para chegar a verdade real, DEFIRO a extração e análise dos 

dados telefônicos, tais como agenda, vídeos e mensagens contidos nos 

celulares e chip apreendidos conforme Auto de Apreensão de fl. 15.Nos 

moldes da Resolução nº 59/2008/CNJ, fica expressamente vedada a 

quebra de sigilo de qualquer outro aparelho que não os discriminados 

nesta decisão, cujas informações terão acesso os Agentes Policiais 

vinculados a Gerência de Inteligência Policial ou pelo Ministério Público 

atuante nesta Vara.Cumpra-se, também, o Provimento da CGJ deste 

Estado.Para tanto e considerando que os celulares estão depositados na 

D.R.E/MT, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que realize o envio imediato 

dos mesmos à Coordenadoria de Criminalística da Politec, a fim de que seja 

realizada a perícia e apresentado o laudo respectivo no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual deverá responder aos questionamentos elaborados 

pelo Parquet às fls. 63/64.Consigne-se para a Politec que eventual dilação 

de prazo para confecção do laudo só será permitida após autorização 

judicial (CPP, art. 160, parágrafo único).No mais, notifique-se para 

apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor 

Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se a acusada 

pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para 

patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 

30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.DEFIRO as demais diligências requeridas na cota Ministerial de fls. 

63/64.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387307 Nr: 1343-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLKISON FRANCHTESCO SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLKISON FRANCHTESCO SOUZA 

DIAS, Cpf: 00993431186, Rg: 1866781-3, Filiação: Valquiria Souza Silva e 

Gilmar Tolentino Dias, data de nascimento: 26/05/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente, Telefone 3668 4041. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER. DEVENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR E FAZER 

CONSTAR EM SUA CERTIDÃO..

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 599813 Nr: 40191-17.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSÉ DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Segue em separado, digitadas em duas laudas, informações prestadas 

para instruir o HC nº 1018239-91.2019.8.11.0000.

No mais, considerando que a defesa preliminar não aportou nos autos e 

que a Defensoria Pública os devolveu a pedido, justamente para serem 

prestadas as informações supramencionadas, DETERMINO a devolução 

dos autos à d. Defensor para, no prazo remanescente, apresentar sua 

defesa preliminar.

Com as peças nos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 599813 Nr: 40191-17.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSÉ DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

112) concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado GABRIEL JOSÉ DOURADO 

como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos. Para tanto, intime-se o acusado, as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Em tempo, requisite-se a POLITEC o envio/disponibilização do laudo 

pericial referente ao exame de aparelho celular, deferido às fls. 66/69, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais 

cabíveis.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 580133 Nr: 5595-30.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando a denunciada MARIA HELENA 

GONÇALVES SENABIO como incursa no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

____/____/2020, às ____:____horas, para o interrogatório da acusada e 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.Intimem-se o acusado, 

as testemunhas devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329773 Nr: 9915-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MIGUEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de EDSON MIGUEL DE CARVALHO, ante a suposta prática do 

crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, observado o art. 29 

e 62, inciso I, ambos do Código Penal.

Embora a instrução tenha sido deflagrada em 02.02.2016 (fl. 228), certo é 

que o E. TJ/MT, por meio do acórdão de fls. 484/490, declarou a nulidade 

dos atos processuais praticados deste a notificação do acusado EDSON 

MIGUEL DE CARVALHO, permitindo a reabertura do prazo para 

a p r e s e n t a ç ã o  d e  n o v a  d e f e s a  p r e l i m i n a r  ( H C  n . 

1000758-86.2017.8.11.0000). Antes de apresentar a defesa preliminar, a 

defesa do réu requereu o acesso à mídia contendo as interceptações 

telefônicas da “Operação Malibu”, requerendo, em seguida, a acesso à 

integralidade dos áudios interceptados, os quais não estavam todos 

disponíveis nas mídias encartadas no presente feito.[...] Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, às 16:00 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas corretamente 

arroladas. Em tempo, considerando que a defesa arrolou testemunha 

residente em estado estrangeiro (Bolívia), imprescindível que seja 

apresentado comprovante atualizado de endereço da mesma, bem como 

sua completa qualificação (RG, CPF e filiação), tudo isso para fins de 

viabilizar a expedição de carta rogatória, no prazo de 48 horas, sob pena 

de indeferimento. Da mesma maneira, deverá o causídico informar o ultimo 

endereço da testemunha neste país (Brasil), para fins de averiguação pelo 

Oficial de Justiça da data que aqui residiu e mudou-se para a Bolívia. 

Decorrido o prazo sem apresentação do comprovante, indefiro, desde já, 

a inquirição da referida oitiva. No mais, intime-se o acusado e as demais 

testemunhas arroladas nos autos, dando-se ciência ao MP e à Defesa. 

Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 569811 Nr: 12836-32.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA BIBIANA DA SILVA, JULIO CESAR 

MACHADO DE SOUZA FIGUEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando os denunciados JULIO CESAR MACHADO 

DE SOUZA FIGUEIRAS e PATRICIA BIBIANA DA SILVA como incursos no 

artigo da “lex repressiva” nela mencionado.Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02/04/2020, às 14:40 horas, para o interrogatório 

dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas pelas 

partes.Intimem-se o acusado, as testemunhas devidamente arroladas; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa, tanto Defensor 

Público Titular quanto os Defensor Substituto.Expeça-se o 

necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 583312 Nr: 25404-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado THIAGO VINICIUS DE JESUS 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2020, às 16:00 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 575282 Nr: 17998-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GONÇALVES DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado JEFERSON GONÇALVES 

DA SILVA ARRUDA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

____/____/2020, às ____:____horas, para o interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.Intimem-se o acusado, 

as testemunhas devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569812 Nr: 12837-17.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIKE NORO DE CASTRO, DIEGO DE LIMA 

DATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de PATRIKE NORO DE CASTRO pela suposta prática dos crimes 

previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e 304 do 

Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; e art. 298, caput (16 

vezes), do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal; e DIEGO DE 

LIMA DATTO como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, da Lei nº 

11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa preliminar do 

acusado DIEGO DE LIMA DATTO veio em 24.10.2019 (fls. 397/401), 

ocasião que negou os fatos narrados na denúncia, protestando por sua 

absolvição sumária, bem como que seja a denúncia rejeitada em razão da 

inépcia e, no mérito, que seja a conduta desclassificada para o delito 

previsto no art. 28 da LT, arrolando sete testemunhas. Por sua vez, a 

defesa prévia do corréu PATRIKE NORO DE CASTRO aportou em 

18.11.2019 (fls. 446/452), [...] RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando os denunciados PATRIKE NORO DE CASTRO e DIEGO DE 

LIMA DATTO como incursos nos artigos da lex repressiva nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/04/2020, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e 

inquirição das testemunhas devidamente arroladas nos autos. Para tanto, 

intimem-se os acusados, as testemunhas devidamente arroladas pela 

acusação; dando-se ciência ao Promotor de Justiça, Defensor Público e 

patronos habilitados. Com relação às testemunhas arroladas pela defesa, 

intime-se os causídicos para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem 

as testemunhas arroladas que pretendem ouvir para cada episódio fático, 

a exemplo do que fez o Promotor de Justiça na denúncia, sob pena de 

indeferimento da oitiva. Quanto ao pedido de revogação do monitoramento 

eletrônico reiterado por Patrike às fls. 366/367, JULGO-O por prejudicado, 

face à revogação da medida pelo E. TJ/MT. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603377 Nr: 43351-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE GOMES SANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota ministerial ofertada em conjunto 

com a denúncia, devendo a Secretaria providenciar o apensamento do 

APFD de Cód. 599075 ao presente feito.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retornem-me 

conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 594448 Nr: 35348-09.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fls. 

68/69), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado CLEBERSON CARLOS DA 

SILVA como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2020, às 

15:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Considerando que está o paradeiro desconhecido do réu nestes autos, 

cite-o e intime-a para comparecer ao ato instrutório via edital (CPP, art. 

361). No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos autos; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 583314 Nr: 25406-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

66), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado MAXUEL RIBEIRO 

RODRIGUES como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 

16:05 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Considerando que está o paradeiro desconhecido do réu nestes autos, 

cite-o e intime-a para comparecer ao ato instrutório via edital (CPP, art. 

361). No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos autos; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 587546 Nr: 29254-45.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO ANDRADE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

72) concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado VITOR HUGO ANDRADE DE 

SOUSA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2020, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 570754 Nr: 13725-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

72) concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado VALTER JOSE DA SILVA 

como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2020, às 

16:00 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 587142 Nr: 28885-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS, 
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BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados JEFERSON OLEGÁRIO 

SILVA SANTOS e BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO como incursos no 

artigo da “lex repressiva” nela mencionado.Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/03/2020, às 16:00 horas, para o 

interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa.Por todas as razões acima e em consonância com o 

parecer Ministerial de fls. 108/110, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado em favor de BENEDITO MARQUES MOREIRA 

NETO.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603377 Nr: 43351-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE GOMES SANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais suscitadas na defesa 

(fls. 69/71), concluo que a dinâmica do evento descrito na inicial 

acusatória precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, 

do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta 

fase, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LUCAS FELIPE GOMES 

SANTE como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/02/2020, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Para tanto, intime-me e requisite-se o acusado, as testemunhas arroladas 

nos autos, dando-se ciência ao MP e à Defesa.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, que foi 

formulado cumulativamente na defesa prévia, tendo em vista que na data 

de 02.12.2019 a prisão do acusado foi analisada e mantida por este Juízo 

(fls. 63/64), inexistindo no pleito qualquer fato novo capaz de justificar a 

soltura do acusado nesta oportunidade, INDEFIRO-O, evocando os mesmo 

fatos e fundamentos exarados anteriormente.

No mais, segue em separado, digitadas em duas laudas, informações 

prestadas para instruir o HC nº 1019120-68.2019.8.11.0000.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 569109 Nr: 12198-96.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON XAVIER DE LIMA, ALCIR BATISTA 

DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA B. 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-0/MT, PABLINE MAYARA B. 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/MT, RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

Cumpra-se a solicitação pugnada à fl. 698.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

pedido de revogação de prisão aforado pela defesa do réu Alcir em 

audiência (fl. 692).

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583314 Nr: 25406-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES, Rg: 

24774553, Filiação: Debora Cristiane Rodrigues e Mauro Jovelino 

Rodrigues, data de nascimento: 08/08/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), servente, Telefone 65-996367378. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05, cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia: 10/03/2020 às 16:05 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de abril de 2019, 

por volta das 17l50min, na Rua SD, Bairro Canjica, próximo a casa de nº 

22, nesta cidade, o denunciado Maxuel Ribeiro Rodrigues trazia consigo 5 

(cinco) porções de cocaína, com massa total de 14,41 g (quatorze gramas 

e quarenta e um centigramas) e 6 (seis) porções de maconha, com massa 

total de 697,62 g (seiscentos e noventa e sete gramas e sessenta e dois 

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2019.54111-01. Na referida 

data, durante patrulhamento pelo bairro Canjica, precisamente na Rua SD, 

Policiais Militares avistaram o denunciado, em atitude suspeita, saindo de 

um terreno baldio carregando uma maleta preta de ferramentas. Em 

seguida, realizada a abordagem e a busca pessoal, foram localizadas no 

interior da maleta 05 (cinco) porções de cocaína e 06 (seis) de maconha, 

bem como 03 (três) fragmentos de filme plástico e 01 (uma) balança com 

resquícios de maconha. Conduzido à delegacia e interrogado pela 

autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga, afirmando 

que nada foi encontrado em seu poder, pois a citada maleta teria sido 

localizada no terreno baldio. Destarte, os depoimentos dos Policiais 

Militares que realizaram a ocorrência, aliados à apreensão de grande 

quantidade de maconha e cocaína, bem como objetos que evidenciaram o 

objetivo de repasse de drogas a terceiro, como a balança e filme plástico, 

são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Diante do 

exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maxuel Ribeiro Rodrigues 

como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Inexistindo questões preliminares ou 

prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 66), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.Em 

suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos 

termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo “Parquet”, dando o denunciado MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 16:05 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Considerando que está o paradeiro desconhecido do réu nestes 

autos, cite-o e intime-a para comparecer ao ato instrutório via edital (CPP, 

art. 361). No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos autos; 
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dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Virginia da Cunha Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 550341 Nr: 41184-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE ARAUJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

70), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado JOAQUIM DE ARAUJO 

BEZERRA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 

15:55 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Considerando que está o paradeiro desconhecido do réu nestes autos, 

cite-o e intime-a para comparecer ao ato instrutório via edital (CPP, art. 

361). No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos autos; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 586135 Nr: 27993-45.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE GREGORIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LUIZ FELIPE GREGÓRIO 

LOPES como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia ____/____/2020, 

às ____:____ horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550341 Nr: 41184-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE ARAUJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM DE ARAUJO BEZERRA, Rg: 

1.869.036-0, Filiação: Maria de Araújo Bezerra e Geraldo Manso Bezerra, 

data de nascimento: 28/08/1986, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), cuidador de carro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: JOAQUIM DE ARAÚJO 

BEZERRA, quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05, cujo resumo 

segue em anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia: 10/03/2020 às 15:55 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de outubro de 

2018, por volta de 20h:30min, na Rua São João, bairro Lixeira, próximo a 

residência n° 118, nesta capital, o denunciado Joaquim de Araújo Bezerra 

trazia consigo, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 2,46 g (dois 

gramas e quarenta e seis centigramas), 01 (uma) porção de maconha, 

pesando 2,03 g (dois gramas e três centigramas) sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que 

não o consumo pessoal (Laudo preliminar nº. 1883/2018, fls. 10-IP). De 

acordo com o apurado, na referida data, policiais militares realizavam 

rondas pelo bairro Lixeira, quando avistaram o denunciado em local 

afamado pelo comércio e uso de drogas, este por sua vez, ao perceber a 

presença da guarnição, cerrou o punho de uma das mãos e demonstrou 

excesso de nervosismo. Diante da conduta suspeita, os policiais 

procederam a abordagem do denunciado e, submetido à revista pessoal, 

foi localizada em sua posse 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) 

porção de maconha. Entrevistado informalmente pelos milicianos, o 

denunciado afirmou que estava “fazendo o corre” para um indivíduo. 

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado afirmou 

que adquiriu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em droga para um 

indivíduo que estava hospedado no hotel “Paiaguás”. Disse que estava 

fazendo “corre” para esse indivíduo, sendo que receberia R$ 20,00 (vinte 

reais) pelo serviço. Afirmou que compraria pasta base de cocaína, vez 

que é usuário de drogas. Destarte, as circunstâncias narradas pelos 

policiais militares, que esclareceram a atitude suspeita do denunciado 

antes da abordagem, a descoberta de droga de variada natureza, aliadas 

a própria confissão do denunciado, são elementos que apontam que ele 

realizava a mercancia de drogas naquela data. A folha de antecedentes 

do denunciado revela que ele possui condenação pelo delito de furto 

qualificado (Código 361193, perante a Quinta Vara Criminal da Capital) e, 

ainda, responde pelo mesmo delito (Código 474566 – perante a Sexta Vara 

Criminal). Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA 

Joaquim de Araújo Bezerra como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Inexistindo questões preliminares ou 

prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 70), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.Em 

suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos 

termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo “Parquet”, dando o denunciado JOAQUIM DE ARAUJO BEZERRA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 15:55 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa. Considerando que está o paradeiro desconhecido do 

réu nestes autos, cite-o e intime-a para comparecer ao ato instrutório via 

edital (CPP, art. 361). No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos 

autos; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020
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Virginia da Cunha Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606082 Nr: 45808-55.2019.811.0042

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB/MT 21.538, da audiência 

designada para o dia 23/01/2020 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596614 Nr: 37360-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA OAB/MT 18.853, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 541/542.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528766 Nr: 20579-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETÚLIO ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:20.906/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA OAB/MT 18.853, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517631 Nr: 9881-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados 

DURVALINO GLERIAN OAB/MT 18.906, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575650 Nr: 18320-28.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11.700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados DÉCIO 

ARANTES FRREIRA OAB/MT 5.920; RAPHAEL DE FREITAS ARANTES 

OAB/MT 11.039; FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB/MT 11.700 e JULIANA 

MOURA NOGUEIRA OAB/MT 7.920, para que tomem ciência da decisão 

proferida às fls. 1011/1012, bem como para que cumpra ao determinado à 

fl.975, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527266 Nr: 19194-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23227/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa KARINE 

APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB/MT 23.227/O, para que apresente 

as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dia, 

consignando que na sua omissão poderá configurar abandono de causa e 

incidência da multa prevista no art.265 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452514 Nr: 29624-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12636/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada JOELI 

MARIANE CASTELLI OAB/MT 16.746, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350391 Nr: 11523-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MILTON 

CORREA DE MORAES OAB/MT 6.664, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376835 Nr: 18259-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER XAVIER DE CAMPOS - 

OAB:16782-0/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JADER 

XAVIER DE CAMPOS OAB/MT 16.782, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166899 Nr: 14202-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25065, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:, PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados JOÃO GABRIEL 

SILVA TIRAPELLE OAB/MT 10.455, e PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB/MT 8.337, para que manifeste se tem interesse na oitiva da 

testemunha Sandra Martins Solano, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cabendo-lhe, no referido prazo, indicar nos autos o endereço no qual ela 

poderá ser localizada, pena de preclusão quanto à sua oitiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329383 Nr: 9507-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOLVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa NOILVIS 

KLEM RAMOS OAB/MT 13.100, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 492/499

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601253 Nr: 41456-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Dr. Izair de Arruda Botelho para apresentar a resposta 

à acusação em favor do réu, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602166 Nr: 42298-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MARQUES COHEN - 

OAB:17.589/PA

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado RAFAEL MARQUES 

COHEN OAB/PA 17.589 para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 18/02/2020, às 17:00 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362961 Nr: 2235-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550, MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCO 

ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS OAB/MT 12.550, para que tome 

ciência da audiência designada para o dia 24/01/2020, às 14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310466 Nr: 8471-13.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa Davi 

Ferreira de Paula OAB/MT 19193, para que tome ciência da designação de 

audiência para a data de 24/01/2020, às 13h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322955 Nr: 2171-98.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON SOARES SENA - 

OAB:7038, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107, ROBERTO WAGNER 

BARRETO BARRIOS - OAB:22723/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ROBERTO 

WAGNER BARRETO BARRIOS OAB/MT 22.723, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350108 Nr: 11204-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado HERNANDES 

GONÇALVES DE LIMA OAB/MT 11.806, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386721 Nr: 706-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB/MT 18.098 E FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS OAB/MT 15.145, para que apresentem as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514401 Nr: 6913-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

CAMARGO - OAB:19870-E, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES 

DA SILVA - OAB:16583/0

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar os advogados MARCOS DOUGLAS 

WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB/MT 16583 E MARCOS ANTONIO DE 

CAMARGO OAB/MT 19870-E, para tomar ciência da audiência designada 

para o dia 24/01/2020, às 15:00 horas, nos autos em epigrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521371 Nr: 13420-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ortega de 

Calazans - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA JESUS ARAUJO - 

OAB:22710, José Manoel Azadinho Palmezan - OAB:59131

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Advogada ANA 

PAULA JESUS ARAÚJO - OAB/MT 22.710, para apresentar o endereço 

atualizado do réu, bem como das testemunhas de defesa Eliana Lemos do 

Nascimento e Jovana Vera de Moura, tendo em vista que as mesmas não 

foram localizadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521371 Nr: 13420-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ortega de 

Calazans - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA JESUS ARAUJO - 

OAB:22710, José Manoel Azadinho Palmezan - OAB:59131

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Advogada ANA 

PAULA JESUS ARAÚJO - OAB/MT 22.710, para participar de audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 24/01/2020, às 16:00 

horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552955 Nr: 43652-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEGNALDO ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:26395/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados HEGNALDO 

ANTONIO DOS SANTOS OAB/MT 26395 e WILSON PINHEIRO MEDRADO - 

OAB/MT 26.645/O, para audiência de Instrução e julgamento designada 

para o dia 01/04/2020, às 16:00 horas, nos autos em epígrafe .
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435510 Nr: 11747-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior - OAB:13822, 

KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA - OAB:25032, KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O, Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922A, MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211, 

Muryel de Campos Rodrigues - OAB:23044/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR - OAB/MT 13.822, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB/MT - 8922-A e MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB/MT 

23.044/0, MARIANA LIMA DE ALMEIDA - OAB/MT 24.211; KAMILLA MARIA 

MATIAS DA SILVA - OAB/MT 25.032; KELBILA MAYARA BORGES DOS 

SANTOS - OAB/MT25.277; para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 28/04/2020, às 17:00 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350387 Nr: 11519-09.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Ferreira Benites - 

OAB:OAB/2748/MT, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8324

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HUGUENEY 

ALVES DO REIS OAB/MT 8.324 e EDILSON FERREIRA BENITES OAB/MT 

2.748, para que tome ciência sobre o aditamento da denúncia de fls. 

337/338, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604708 Nr: 44500-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGNALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Henrique Rampaso 

Miranda - OAB:MT 20.441

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA OAB/MT 20.441 , para audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 29/04/2020, às 13:30 horas, nos autos 

em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531664 Nr: 23437-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRANCK DA SILVA 

- OAB:11739

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado MARCELO FRANCK 

DA SILVA OAB/MT 11.739 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 17/04/2020, às 14:30 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607288 Nr: 46872-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS ESPINOLA 

- OAB:74.334/PR

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado ANTONIO MARCOS 

ESPINOLA, OAB/MT 74.334 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 25/05/2020 , às 13:00 horas, nos autos em epígrafe

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351563 Nr: 12860-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACYR DOS SANTOS, Cpf: 

29030461134, Rg: 130.566, Filiação: Alexandrina Arruda dos Santos e 

Manoel Neco dos Santos, data de nascimento: 27/07/1960, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, casado(a), gestor emp. do seg. de combustível, 

Telefone 9228-6619. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

condenar o acusado MOACYR DOS SANTOS pela prática do crime 

descrito no art. 129 do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de 

liberdade de 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado 

o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, substituída por 01 

(uma) restritivas de direitos a ser deliberada pelo Juízo das Execuções 

Criminais competente, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença.Julgo extinta a punibilidade do acusado 

MOACYR DOS SANTOS, qualificado nos autos, especificamente quanto a 

imputação da prática do crime capitulado no artigo 147, do Código 

Penal.Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada 

no juízo das Execuções Penais.Expeça-se Guia de Execução após 

decisão em segunda instância, na forma da jurisprudência do STF, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Remeta-se a arma 

apreendida à Unidade do Exército sediada nesta Comarca, para os fins de 
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direito.Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer.Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. 

Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.Marcos Faleiros 

da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598063 Nr: 38679-96.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fls. 718/720, impulsiono estes autos para intimar 

o advogado Dr. Ricardo S. Spinelli, OAB/MT 15.204 para promover a 

extração do traslado dos autos, para apresentação das razões recursais 

na segunda instância, a teor do artigo 601, § 1º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 579791 Nr: 22262-68.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal nº 22262-68.2019.811.0042 - Cód. nº 579791.

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de JÚLIO 

CÉSAR RIBEIRO, visando apurar suposta prática do crime tipificado no 

artigo 356 do Código Penal.

 Às fls. 55/57, este Juízo recebeu a denúncia, bem como determinou a 

citação do acusado.

 Às fls. 60, consta certidão de citação do acusado.

 Às fls. 61/65, a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação.

 É o breve relato. Decido.

As alegações constantes na Resposta à Acusação consistem no próprio 

mérito da ação, razão pela qual serão analisadas após regular instrução 

processual, quando da prolatação da sentença.

Ademais, não há qualquer hipótese para a absolvição sumária, razão pela 

qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

Janeiro de 2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE às partes e a testemunha arrolada.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 605249 Nr: 45019-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n°. 45019-56.2019.811.0042 - ID. 605249

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 13 de janeiro de 2020, às 15h00min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 552537 Nr: 43673-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROSA, LENINE MARQUES DE 

ARRUDA, RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO, JUCILDO MARCELINO DA 

COSTA, PAULO WITER FARIAS PAELO, JENIFFER LEMES DA SILVA, 

CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, ALDEMIR ASSIS CAMPOS, DJALMA DE 

PAULA DA SILVA, LUMA VALÉRIA PEREIRA DE FARIAS, HEVERTON 

LUAN ALVES CORREA, RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO, MICHEL 

DA SILVA, JULIANO PISTORIO, EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS, ANNY 

KATIANE MARIM RIBEIRO, LEICEMIR BACONEPA DE LARA, JONAS SOUZA 

GONÇALVES JUNIOR, FABIANA DE ANDRADE, DAYANE SALVADOR 

VIEIRA, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, JONATAN VENICIO 

LEMES SILVA, ULISSES BATISTA DA SILVA, WELLINGTON VICENTE DA 

SILVA, FRANCISCO SOARES LACERDA, DEIKSON CONCEIÇÃO DE 

MAGALHÃES, JANDERSON DOS SANTOS LOPES, ARMANDO CESAR 

DOS SANTOS LEMES, WANDERSON DE SOUZA MANGELA, 

WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, HAMILTON SCHNEIDER DA 

COSTA FILHO, RODRIGO RUIZ CAMPOS, ADRIANO MENDES DE SOUZA, 

VALTEMIR GABRIEL PACHECO, ELIOMAR DEITOS, BRUNA CRISTINA 

BORGES DOS SANTOS, THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA, ADILSON DA 

SILVA BISPO, OSNALDA DA SILVA RODRIGUES, GREISIELE GIL PEREIRA 

MONTEIRO, JACIARA VITOR DA SILVA, FABIANA DE OLIVEIRA VIANA, 

NELSON DA SILVA JUNIOR, SOILIR LEMES DO NASCIMENTO, MARIA 

APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, MARCIA HELENA LOPES, 

HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA, JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA, 

MARIA CARMEM DE OLIVEIRA, FRANCISCA DOS SANTOS LIMA, RONICLEI 

ARAÚJO DA SILVA, SILBENI REGINA PEREIRA, IAMARA GABRIEL 

MACEDO, JESSICA JULIANA SOBRINHO DE BASTOS, JOQUEBEDE 

FELTRIN MEDEIROS, AMARA BETÂNIA DA SILVA RODRIGUES, ELAINE 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ROSIMAR DALMOLIN, SILVANO OLIVEIRA 

LIMA, JURACI SOARES LACERDA, SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA, 

SOLANGE VINHAIS DE OLIVEIRA, MARLENE FERREIRA, ANDREIA 

CRISTINA BRITO ALVES, DAMARES REGINA DA SILVA RODRIGUES, 

JUCELIA MARCELINA DA COSTA, PAMELA BATISTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVERA - 

OAB:18.461, ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - OAB:16262, 
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ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - OAB:5906/MT, ANA KAROLINA 

BULHÕES - OAB:11257/O, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - 

OAB:10668/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - 

OAB:12586/MT, Ary da Costa Campos - OAB:16.944/B, AUGUSTO 

CESAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/MT, BEATRIZ PINTO 

VIANA - OAB:10456/MT, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - 

OAB:24021/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370/MT, FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA - OAB:25038, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT, 

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.249, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

João Douglas Laurentino Souza - OAB:21167/O, JONAS CANDIDO DA 

SILVA - OAB:16552/MT, JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - OAB:23.765, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22.077, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13.171, Monica da Silva Costa - OAB:23320/O, PATRICIA 

GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT, ROBSON ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:25.124/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, 

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - OAB:21881, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT, RODRIGO MOREIRA 

MARINHO - OAB:18791/MT, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - 

OAB:23871/MT, RÚBIA FERRETTI VALENTE - OAB:99943, SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR - OAB:4310-A/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/O, TATIANE PEREIRA BARROS - OAB:10.757, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 Ante o exposto, (...) DETERMINO o prosseguimento da instrução 

processual, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 10 de Fevereiro de 2020, às 09h00min, ocasião em que serão 

inquiridas as testemunhas comuns e as de defesa e para o dia, 11 de 

Fevereiro de 2020, às 09h00min as de defesa remanescentes e 

interrogados os acusados, que estejam segregados ou residentes nesta 

Comarca.Assim, DELIBERO:I.Ante a pluralidade de réus e de defesas, não 

havendo espaço físico suficiente para a realização da audiência sem 

maiores transtornos, desde já, DISPENSO a presença dos acusados para 

o ato da oitiva das testemunhas comuns e de defesa, devendo ser 

INTIMADOS/REQUISITADOS, exclusivamente, para o dia de seus 

interrogatórios, ficando advertidas que a não manifestação será admitida 

como concordância com a dispensa dos mesmos.a. INTIMEM-SE às 

defesas dos acusados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, tomem 

ciência e se manifestem sobre a necessidade, ou não, da presença de 

seus clientes na Audiência designada para a oitiva das 

testemunhas.II.REQUISITEM-SE/INTIMEM-SE às testemunhas para o ato, 

conforme a necessidade (...) Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 

18 de dezembro de 2.019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552537 Nr: 43673-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, 

JENIFFER LEMES DA SILVA, JONATAN VENICIO LEMES SILVA, 

FRANCISCO SOARES LACERDA, BRUNA CRISTINA BORGES DOS 

SANTOS, FABIANA DE OLIVEIRA VIANA, CRISTIANE PATRICIA ROSA 

PRINS, RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO, MICHEL DA SILVA, 

LEICEMIR BACONEPA DE LARA, ULISSES BATISTA DA SILVA, DEIKSON 

CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, JANDERSON DOS SANTOS LOPES, THAIS 

EMILIA SIQUEIRA SILVA, PAULO CESAR ROSA, RAFAEL DO 

NASCIMENTO BRANDÃO, JUCILDO MARCELINO DA COSTA, PAULO 

WITER FARIAS PAELO, DJALMA DE PAULA DA SILVA, JULIANO 

PISTORIO, DAYANE SALVADOR VIEIRA, WELLINGTON VICENTE DA 

SILVA, ARMANDO CESAR DOS SANTOS LEMES, WAMBASTTHER 

OLLIOM BISPO MOREIRA, HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, 

ADRIANO MENDES DE SOUZA, VALTEMIR GABRIEL PACHECO, ELIOMAR 

DEITOS, ROSIMAR DALMOLIN, ANDREIA CRISTINA BRITO ALVES, LENINE 

MARQUES DE ARRUDA, ALDEMIR ASSIS CAMPOS, LUMA VALÉRIA 

PEREIRA DE FARIAS, HEVERTON LUAN ALVES CORREA, EDNILSON 

CANDIDO DOS SANTOS, FABIANA DE ANDRADE, MARCELO HENRIQUE 

BEZERRA DA SILVA, WANDERSON DE SOUZA MANGELA, RODRIGO 

RUIZ CAMPOS, ADILSON DA SILVA BISPO, GREISIELE GIL PEREIRA 

MONTEIRO, JACIARA VITOR DA SILVA, NELSON DA SILVA JUNIOR, 

SOILIR LEMES DO NASCIMENTO, MARCIA HELENA LOPES, HAMILTON 

SCHNEIDER DA COSTA, JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA, MARIA 

CARMEM DE OLIVEIRA, FRANCISCA DOS SANTOS LIMA, RONICLEI 

ARAÚJO DA SILVA, SILBENI REGINA PEREIRA, IAMARA GABRIEL 

MACEDO, JESSICA JULIANA SOBRINHO DE BASTOS, JOQUEBEDE 

FELTRIN MEDEIROS, AMARA BETÂNIA DA SILVA RODRIGUES, ELAINE 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA, SILVANO OLIVEIRA LIMA, SÉRGIO DE 

OLIVEIRA SILVA, SOLANGE VINHAIS DE OLIVEIRA, MARLENE FERREIRA, 

DAMARES REGINA DA SILVA RODRIGUES, JUCELIA MARCELINA DA 

COSTA, ANNY KATIANE MARIM RIBEIRO, OSNALDA DA SILVA 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, JURACI 

SOARES LACERDA, PAMELA BATISTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVERA - 

OAB:18.461, ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - OAB:16262, 

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - OAB:5906/MT, ANA KAROLINA 

BULHÕES - OAB:11257/O, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - 

OAB:10668/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - 

OAB:12586/MT, Ary da Costa Campos - OAB:16.944/B, AUGUSTO 

CESAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/MT, BEATRIZ PINTO 

VIANA - OAB:10456/MT, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - 

OAB:24021/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370/MT, FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA - OAB:25038, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT, 

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.249, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

João Douglas Laurentino Souza - OAB:21167/O, JONAS CANDIDO DA 

SILVA - OAB:16552/MT, JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - OAB:23.765, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22.077, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13.171, Monica da Silva Costa - OAB:23320/O, PATRICIA 

GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT, ROBSON ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:25.124/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, 

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - OAB:21881, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT, RODRIGO MOREIRA 

MARINHO - OAB:18791/MT, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - 

OAB:23871/MT, RÚBIA FERRETTI VALENTE - OAB:99943, SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR - OAB:4310-A/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/O, TATIANE PEREIRA BARROS - OAB:10.757, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesa dos réus 

acerca da designação de audiência de instrução e julgamento para os dias 

10 e 11 de fevereiro de 2020, bem como para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, tomem ciência e se manifestem sobre a necessidade, ou não da 

presença de seus clientes na audiência designada para a oitiva das 

testemunhas, tudo conforme decisão de fls. 6097/6109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 601341 Nr: 41544-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 
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Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de 01 (um) celular da 

marca Motorola XT 1970 Smartphone Azul Safira e 01 (um) computador 

Notebook marca Samsung Expert X40 Intel Core i7, em consonância com o 

parecer ministerial às fls. 11, com fundamento no artigo 118 e 120 do 

CPP.CIÊNCIA ao Ministér io Públ ico.  INTIMEM-SE.  Às 

providências.CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019.Ana 

Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492858 Nr: 32212-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUZA APARECIDA PIZATI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIUZA APARECIDA PIZATI DOS 

SANTOS, Cpf: 84810165191, Rg: 0547291-1, Filiação: Aparecida Ferreira 

Pizati e Odail Pizati, data de nascimento: 28/04/1968, brasileiro(a), natural 

de Santa Mariana-PR, casado(a), distribuidora são paulo, Telefone 

9256-6909 -984030371. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ré denunciada pelo Ministério Público por violar a norma 

do artigo 7º, inc. II da Lei 8.137/1990, na data de 25/03/2017.

Despacho: Ação Penal nº 32212-72.2017.811.0042 – Cód. nº 

492858.VISTOS.Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

em desfavor de MARIUZA APARECIDA PIZATI DOS SANTOS pela suposta 

prática de Crimes Contra as Relações de Consumo, tipificado no artigo 7º, 

inciso II, da Lei nº 8.137/90.A denúncia foi oferecida em 08/05/2018, às fls. 

04/05, e, recebida por este juízo em 18/08/2018, às fls. 135-V.Após, 

várias tentativas infrutíferas de citação da acusada, os autos foram 

remetidos ao Ministério Público para manifestação.Às fls. 246, pela d. 

Promotora de Justiça foi requerida a citação editalícia da acusada.Pois 

bem.Diante da manifestação do Ministério Público, de fls. 246, PROCEDA a 

citação da acusada MARIUZA APARECIDA PIZATI DOS SANTOS por 

edital, nos termos do artigo 363, § 1º, da do CPP.Às providências. 

CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 25 de Setembro de 2019.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512073 Nr: 4671-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GIROTO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO GIROTO COIMBRA, Cpf: 

83712631120, Rg: 094672436, Filiação: Maria Helena Giroto Coimbra e 

Clóvis Zeve Coimbra, data de nascimento: 06/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Londrina-PR, solteiro(a), cozinheiro, Telefone 30285033. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições, vem à presença de Vossa 

Excelência oferecer: DENÚNCIA em face de TIAGO GIROTO COIMBRA, 

brasileiro, natural de Londrina-PR, nascido em 06/02/1980, filho de Clóvis 

Zeve Coimbra e Maria Helena Giroto Coimbra, inscrito no CPF sob o nº 

837.126.311-20 e RG nº 0946 7236 SESP/MT, pelas razões a seguir 

aduzidas: Ressai das peças de informação que em 11/05/2011, durante 

um inspeção feita por Agentes de Fiscalização da ANP no Posto 

revendedor de combustíveis localizado na Avenida Jornalista Alves de 

Oliveira, nº 174, bairro Cidade Alta, nesta Capital, foi constatado que o 

denunciado, na condição de empregado do Posto adquiriu óleo lubrificante 

automotivo – derivado de petróleo, em desacordo com as normas 

estabelecidas na legislação pertinente. Conta, ainda, que o denunciado 

expôs à venda o óleo lubrificante automotivo em questão, que 

apresentava embalagem em desacordo com especificações pertinentes. 

Na conclusão, a empresa pertencente aos cidadãos REGINALDO, CLÓVIS 

e EDGAR, em sede administrativa, foi multada pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, em valores da época em 

R$31.250,00. Porém, durante a instrução processual apurou-se que quem, 

efetivamente, administrava o posto, com autonomia para comprar, vender 

e receber, era o denunciado TIAGO, e foi ele quem adquiriu óleo 

lubrificante automotivo. Dessa forma, o denunciado TIAGO GIROTO 

COIMBRA se encontra incurso na prática do art. 1º, inciso I da Lei nº 

8176/91 razão pela qual requer: a) o recebimento desta denúncia e a 

citação do denunciado para responder aos termos da ação penal; b) a 

inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei 

; c) ao final, a procedência da Ação Penal para condenar o denunciado 

TIAGO GIROTO COIMBRA pela prática do delito descrito na exordial 

acusatória.

Despacho: Autos nº. 4671-30.2018.811.0042 - Cód.: 512073Vistos, etc. 

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Tiago 

Giroto Coimbra, pela prática do delito tipificado no Artigo 1°, Inciso I da Lei 

8.176/90.A denúncia foi recebida às fls. 398/399, e foi expedido mandado 

de citação/intimação, a fim de citá-lo da ação penal e para que apresente a 

Defesa prévia.Contudo, de acordo com as certidões, às fls. 407, 411, 415 

e 419, não foi possível citar e intimar o réu Tiago Giroto Coimbra.Instando a 

se manifestar, o Parquet não logrou êxito em apurar o atual endereço de 

Tiago Giroto Coimbra, requerendo sua citação por edital (conforme 361 do 

CPP).Desta forma considerando que todas as diligências empreendidas na 

tentativa de intimar o réu Tiago Giroto Coimbra pessoalmente foram 

infrutíferas, DETERMINO sua citação e intimação, via edital, para 

apresentar resposta à acusação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 361 do CPP.Vinda à resposta a acusação, ou decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá - 

MT, 30 de setembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598063 Nr: 38679-96.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado RICARDO 

S. SPINELLI - OAB/MT 15.204, para promover a extração do traslado dos 

autos, para apresentação das razões recursais na segunda instância, a 

teor do artigo 601, § 1º, do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 590236 Nr: 31678-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MODS, MODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No tocante ao pedido de que a requerente seja nomeada fiel 

depositária dos bens apreendidos, tenho que não prospera. Porquanto, 

além dos automóveis já terem sido acautelados à autoridade policial, 

conforme decisão proferida no Incidente Processual n. 585161, se faz 

necessário evitar que o agente se locuplete (tire proveito) de bens, em 

tese, obtidos com a prática do crime, especialmente, quando se tem fortes 

indícios de transações financeiras entre a pessoa física, no caso o sócio 

administrador e a pessoa jurídica, ora requerente. Isto posto, em 

consonância com o parecer ministerial, cujas razões acresço a esta 

decisão, INDEFIRO o pedido formulado por M.O. DA SILVA, representada, 

no ato, por Mariano Oliveira da Silva.Cientifiquem-se às partes, desta 

decisão, e, após, arquivem-se com as baixas e comunicações de estilo.Às 

providências.Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 538163 Nr: 29710-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - OAB:22975/O

 Ação Penal nº 29710-29.2018.811.0042 - Cód. nº 538163.

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de JOSÉ 

KLEBER DUARTE DOS SANTOS, visando apurar suposta prática dos 

crimes tipificados nos 311, caput, e artigo 347, paragrafo único, c/c com 

artigo 69, todos do Código Penal.

 Às fls.108/110, este Juízo recebeu a denúncia, bem como determinou a 

citação do acusado.

Às fls.113, consta certidão de citação do acusado.

 Às fls. 115/117, a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, 

sem arguir preliminares.

 É o breve relato. Decido.

As alegações constantes na Resposta à Acusação consistem no próprio 

mérito da ação, razão pela qual serão analisadas após regular instrução 

processual, quando da prolatação da sentença.

Ademais, não há qualquer hipótese para a absolvição sumária, razão pela 

qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de 

Janeiro de 2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE às partes e a testemunha arrolada.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 607645 Nr: 47188-16.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO FERREIRA 

DO PRADO - OAB:15999/MS

 Carta Precatória nº 47188-16.2019.811.0042– Cód. nº 607645.

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória Criminal, oriunda dos autos nº 

0028540-26.2015.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, cuja finalidade é proceder o 

interrogatório do réu DONIZETE DE PAULA SILVA.

 CUMPRA-SE conforme deprecado.

Desta forma, DESIGNO o dia 23/01/2020, às 15h00min, para o 

interrogatório do réu.

 INTIME-SE/REQUISITE-SE o réu para comparecer a Audiência acima 

designada.

Outrossim, verifico que a presente missiva não se faz acompanhada da 

Resposta à Acusação, sendo assim, prejudicando a realização do 

Interrogatório do réu DONIZETE DE PAULA SILVA, dessa forma, OFICIE-SE 

ao Juízo Deprecante solicitando a cópia da Resposta à Acusação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 OFICIE-SE, ainda, ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição 

da presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou 

sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

 EXPEÇA-SE o necessário.

INTIME-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 457680 Nr: 34977-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO GUILHERME DE 

OLIVEIRA CHAVES - OAB:44.588/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pois bem. Em análise dos autos, verifico que não há qualquer óbice 

quanto ao pedido postulado por JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2005 de 3769



ter acesso do Termo de Acordo de Colaboração Premiada celebrada entre 

o Ministério Público e GEOVANI BELATO GUIZARDI.Diante disso, em 

consonância com o parecer Ministerial de fls. 464/467, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 449/454, em seus termos.INTIME-SE o Requerente 

acerca desta decisão.Outrossim, anoto que restou suprimido de 

apreciação pelo Representante do Ministério Público o pedido formulado 

pela defesa de GEOVANI BELATO GUIZARDI, por esta razão, DETERMINO 

o RETORNO dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido juntado às fls. 442/446v.PROMOVA-SE a Senhora Gestora com a 

anotação do patrocínio de Geovani Belato Guizardi, conforme requerido às 

fls. 446/447.Às providências.CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491687 Nr: 31094-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12067

 Intimação das partes acerca da audiência designada para o dia 19 de 

março de 2020, às 16:30h na Comarca de Campo Grande - Mato Grosso 

do Sul - 7ª Vara Criminal de Competência Especial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 383475 Nr: 25400-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANTOS RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO A DENÚNCIA e determino a citação do (s) acusado (s) para 

apresentar (em) resposta no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado (s) 

para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1º, 

CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ).

O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação 

do réu, deve obrigatoriamente indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público, 

dativo ou advocacia pro bono para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor 

(art. 1.373, §3º, CNGC/ Provimento n. 41/2016-CGJ).

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do acusado a proposta de suspensão 

realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A, CPP), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não 

dos termos oferecidos, cuja audiência, para fins do art. 89 da Lei n. 

9.099/95, será durante a própria instrução.

Com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia processual e 

eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na forma do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 17 de julho de 2018, às 14:00h.

Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais CARTAS 

PRECATÓRIAS, com prazo de 60 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370003 Nr: 10453-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR ATAIDE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CÉSAR ATAIDE DE LIMA, Cpf: 

00753202158, Rg: 13540718, Filiação: Tânia Maria Ataide de Lima e Nilson 

Barbosa de Lima, data de nascimento: 25/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 065 992865126. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal, que tem por autor Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso - MT, em desfavor de Paulo César 

Ataíde de Lima, pela prática do delito tipificado no art. 342,§1º do Código 

Penal Brasileiro. Extrai-se dos autos que trata-se de Inquérito Policial 

provocado pela Meretíssima Juíza de Direito Maria Aparecida Ferreira 

Fago, da 1ª Vara Criminal , para apurar a prática de FALSO TESTEMUNHO 

por parte de PAULO CÉSAR ATAÍDE DE LIMA. Em suma trata-se de 

discrepância entre as informações trazidas ao r. Juízo e as demais 

informações auferidas nos autos, demonstrando de forma clara a intenção 

do ora DENUNCIADO PAULO CESAR ATAIDE DE LIMA em 11/10/2011 em 

condição de testemunha compromissada, de distorcer a realidade dos 

fatos ocorridos perante o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri desta 

Comarca.

Despacho: Ação Penal N° 10453-57.2014.811.0042 – Código nº 

370003Vistos, etc. Às fls. 04/05, o Ministério Público ofereceu denuncia 

em desfavor de Paulo César Ataíde de Lima, dando-o como incurso na 

prática dos delitos previstos nos art. 342, § 1º, do Código Penal. É o 

relatório do necessário. Decido.Cuida-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Paulo César Ataíde de Lima, dando-o 

como incurso na prática dos delitos previstos nos art. 342, § 1º, do Código 

Penal.Exsurge dos autos que, o Parquet ofereceu denúncia, 

fundamentando, em síntese, que o acusado Paulo César Ataíde de Lima, 

em 11/10/2011, na condição de testemunha compromissada, prestou 

declarações falsas perante o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri desta 

Comarca.O art. 395, do Código de Processo Penal, dispõe sobre as 

hipóteses da rejeição da denúncia, in verbis:Art. 395.A denúncia ou 

queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II - faltar 

pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ouIII 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal.Parágrafo único.

(Revogado).A inépcia formal apontada pelo referido artigo ocorre quando 

a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do 

Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, 

inciso I, do CPP.Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça 

acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais 

se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol 

de testemunhas.Todavia, nem sempre a inobservância de um dos 

requisitos do art. 41 do CPP autoriza a rejeição da peça acusatória. Como 

exemplificou o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a materialidade e 

autoria delitiva podem estar devidamente comprovadas por documentos 

inexistindo, assim, rol de testemunha a ser apresentado (pág. 1229).No 

que tange a inépcia material, tem-se que se dá quando não há justa causa 

para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está 

respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de 

um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o 

inciso III, do art. 395 do CPP.Consigne-se, por ser importante, que a 

expressão “justa causa” deve ser entendida como um lastro mínimo 

indispensável para a instauração de um processo penal. Compreende-se 

o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, 
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requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.Por fim, a 

denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, 

quando faltar pressuposto processual que se subdivide em pressuposto 

de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar 

condição para o exercício da ação penal que é apontado pela doutrina 

como as condições genéricas da ação penal a possibilidade jurídica do 

pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa 

causa.Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de 

que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de 

recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual 

excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de 

mérito.Some-se a isto que, na dicção do Supremo, o ato judicial que 

formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara 

para os fins a que se refere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, 

a ato de caráter decisório, daí porque não se exige que seja 

fundamentando (STF, 2ª Turma, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 

16/12/2008).Com essas considerações em análise à peça acusatória, 

nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de 

Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395 do CPP, pelo que RECEBO a denúncia oferecida em 

face do réu Paulo César Ataíde de Lima, por satisfazer os requisitos 

legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.Cite-se e 

intime-se o acusado para apresentar, por meio de representante com 

capacidade postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determina o artigo 396 de CPP. Por ocasião da intimação, o 

Senhor oficial de Justiça deverá indagar o acusado se pretende constituir 

advogado particular, ou se não tem condição de fazê-lo. Caso diga que 

não pretende contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem 

a apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica desde já 

nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo para proceder sua 

defesa, o qual deverá ser intimado a apresentar resposta à acusação, 

nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.Advirta-se o acusado que 

doravante, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, 

para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Conforme disposto 

no caput do artigo 362 do CPP, verificando que o réu se oculta para não 

ser citado, o Oficial de Justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à 

citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254 da 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2016 – Novo Código de Processo 

Civil.Assim, quando por duas vezes, o Oficial de Justiça houver procurado 

o réu em seu domicílio ou residência, sem a encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família, ou em 

sua falta, qualquer vizinho, que no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a 

citação na hora que designar. No dia e hora designados, o Oficial de 

Justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio 

ou residência do citando, com a finalidade de realizar a diligência. Se o 

citando não estiver presente, o Oficial de Justiça procurará informar-se 

das razões da ausência, dando por feita à citação, ainda que o citando 

tenha se ocultado em outra Comarca. Da certidão da ocorrência, o Oficial 

de Justiça deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer 

vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Feitas a citação por 

hora certa, a Secretaria deverá enviar ao acusado, correspondência 

dando-lhe de tudo ciência e certificar nos autos.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 

de setembro de 2019Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDRÉ ELOI SPIES, 

digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Luciana Cristina Pistore Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429606 Nr: 5137-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa do Acusado Wilson Oliveira de Jesus, para se manifestar 

relativamente da fase do artigo 402 do CPP, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165116 Nr: 12429-41.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Intimação das partes para que no prazo legal ofereçam as alegações 

finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351242 Nr: 12467-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, HIDER JARA 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:10216/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Emanuel Rosa de Oliveira, para no prazo legal apresentar as razões do 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592796 Nr: 27505-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa do Acusado, do recebimento da denúncia, bem como, para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414387 Nr: 19352-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738, JORDAN NAVES COSTA - OAB:22545/O, VILMAR 

DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B, WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3209/TO

 Nos termos da Legislação e do provimento 52/2007/CGJ impulsiono estes 

autos para intimar o advogado da réu para apresentar os memoriais finais, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310210 Nr: 8107-41.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA MARA CURVO MUNIZ, ALBINA MARIA 

AUXILIADORA GOMES, SILVAN CURVO, EDSON RODRIGO FERREIRA 

GOMES, RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES, ROSÁLIA CATARINA 

DA SILVA GATTASS, EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, AVANETH 

ALMEIDA DAS NEVES, VICENTE FERREIRA GOMES, ANTONIO RICARDINO 

MARTINS CUNHA, THAIS GONÇALVES MARIANO, GLAUCYO FABIAN DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO OTA, PAULO ALEXANDRE FRANÇA, EDMILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, MAURO NAKAMURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUIZ DE DEUS 

JÚNIOR - OAB:7.167, ARDONIL M. GONZALES JUNIOR - OAB:13945, 

ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335 - MT, Artur Barros 

Freitas Osti - OAB:18335/MT, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026, Carla Salvador - OAB:15.785/MT, DANIELLE AVILA 

ALMEIDA GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ EBERT 

VARGAS - OAB:20.010-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948/MT, ILDEVAN PIETRO G. L. 

PIZZA - OAB:14471-E, JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - 

OAB:18651, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, 

MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888, MARCIO SALES DE FREITAS 

- OAB:7888/MT, MARIO RIBEIRO DE SA - OAB:2521, MAYRA 

ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13749, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5940/MT, PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17467-MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O, VALBER MELO - OAB:, 

WASHINGTON LUÍS CARVALHO OLIVEIRA - OAB:19.297

 Nos termos da Legislação e do provimento 52/2007/CGJ impulsiono estes 

autos para intimar os advogados dos réus para apresentarem os 

memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502263 Nr: 41267-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO FERREIRA LOBO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 - CGJ. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a Defesa do acusado ORIVALDO 

FERREIRA LOBO JUNIOR, para que informe, no prazo legal de 05 

(cinco)dias o endereço atualizado de seu assistido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346752 Nr: 7316-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 15.900

 Nos termos da Legislação e do provimento 52/2007/CGJ impulsiono estes 

autos para intimar o advogado do réu para apresentar os memoriais finais, 

dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558982 Nr: 2764-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JD2VCDCDTDS-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

em atenção ao despacho de fls. 70, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a defesa do acusado ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, 

Dr. Antonio Correa Braga Filho, OAB/MT 16482, para que apresente os 

documentos que comprovem a aquisição do aparelho celular, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449860 Nr: 26865-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e 

Contra a Administração Pública, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10.858/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa do requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do Relatório fotográfico, bem como Laudo de Avaliação, de fls 

471/497.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419100 Nr: 24432-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC, WCBDJ, LGMC, EGDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:26.054, ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA - 

OAB:13.752/MT, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10791, JOELSON ELEUTÉRIO 

GOMES - OAB:21893/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14309, Liniker Victor Vaz da Silva - OAB:26798

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados para no prazo legal, manifestar-se na fase do artigo 402, do 

CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 601397 Nr: 41594-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR, 

MARCOS VINICIUS BELOTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, WILLIAM PEREIRA LAPORT - OAB:44.568/DF

 “VISTOS. Tendo em vista a ausência da testemunha de acusação JOÃO 

DORILEO LEAL, uma vez que não localizado. REDESIGNO a Audiência 

para oitiva da testemunha de acusação JOÃO DORILEO LEAL para o dia 

21.01.2020 ás 15h45min. INTIME-SE a testemunha para o ato designado, 

na modalidade hora certa, podendo ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça 

aos Feriados e Finais de Semana. OFICIE-SE ao Juízo deprecante 

informando a nova data da Audiência para as intimações de praxe. Às 

providências. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 593109 Nr: 34266-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GARCIA MAIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GOES DURR - 

OAB:341334/SP

 “VISTOS. Tendo em vista a ausência do acusado REGINALDO GARCIA 

MAIA FILHO. REDESIGNO a Audiência para interrogatório do acusado 

REGINALDO GARCIA MAIA FILHO para o dia 27.01.2020 às 13h30min. 

INTIME-SE o acusado REGINALDO GARCIA MAIA FILHO, na modalidade 

por hora certa, podendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir fora do horário de 

expediente e aos finais de semanas e feriados, para o ato. INTIME-SE o 

Advogado de defesa, via DJe. OFICIE-SE ao Juízo deprecante informando 

a nova data da Audiência para as intimações de praxe. Às providências. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 423321 Nr: 29007-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SANTOS SOUZA, WANESSA SILVA 

DE JESUS, DAIANA BRAZ FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO AUGUSTO 

GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 25.211, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT

 Autos nº. 29007-06.2015.811.0042 – CÓD. 423321

VISTOS, ETC.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

CLEBER SANTOS SOUZA (pela prática do delito tipificado no art. 342, 

caput, c/c o art. 62, inciso I, do Código Penal) por duas vezes, WANESSA 

SILVA DE JESUS (pela pratica do delito tipificado no art. 342, caput, do 

Código Penal) e DAIANA BRAZ FRANCISCO DE JESUS (pela prática do 

delito tipificado no art. 342, caput, do Código Penal).

Às fls. 189/202, encontra-se sentença prolatada por este Juízo.

Às fls. 229, extrai-se do Termo de Apelação que a ré DAIANA BRAZ 

FRANCISCO DE JESUS não desejou recorrer da sentença prolatada.

Às fls. 227, a defesa da ré WANESSA SILVA DE JESUS interpôs recurso 

de apelação no prazo legal, conforme certificado às fls. 239.

É o relatório do necessário. Decido.

1.1 Compulsando os autos, extrai-se que o Ministério Público interpôs 

recurso de apelação contra a absolvição de CLEBER SANTOS SOUZA 

(fls. 237). Diante disto, RECEBO o recurso, eis que tempestivo, conforme 

certificado às fls. 239. Abra-se vista ao Parquet para que apresente as 

razões recursais, após, intime-se a defesa de CLEBER para apresentar as 

contrarrazões.

1.2 No tocante a ré DAIANA expeça-se Guia de Execução Penal, 

encaminhando-a ao Juízo de Execução Penal competente, visto que a 

sentença prolatada transitou em julgado para a defesa em 22/03/2019, e 

para o Ministério Público em 05/06/2019.

1.3 RECEBO o recurso de apelação da ré WANESSA, às fls. 227, eis que 

tempestivo, conforme certificado às fls. 239. Considerando que o 

Ministério Público já apresentou as contrarrazões recursais da ré 

supramencionada, e a defesa requereu apresentar as razões no Egrégio 

Tribunal de Justiça, após cumprido os itens 1.1 e 1.2, remetam-se os autos 

ao ETJMT com as homenagens e respeito deste Juízo.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 597642 Nr: 38305-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial às 

fls. 45/47 e, com o fulcro no artigo 118 do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO o pedido de restituição dos documentos informados às fls. 

06/10, 11/14, 15/16, 17, 18/19v, 20/20v, 21/23v, 24/25, 26/27v, 28/29v, 

30/30v, 31/32, 33/40, em suas vias originais.Intime-se a defesa do 

acusado. Às providências.CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 

2019.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 557015 Nr: 918-31.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Ação Penal nº 918-31.2019.811.0042 - Cód. nº 557015.

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, visando apurar suposta prática do crime 

tipificado no artigo 7º, Inciso IV, alínea a, da Lei nº 8.137/90, por 2 (duas) 

vezes.

 Às fls.72/73, este Juízo recebeu a denúncia, bem como determinou a 

citação do acusado.

Às fls. 77, consta certidão de citação do acusado.

 Às fls. 81/83, a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, 

sem arguir preliminares.

 É o breve relato. Decido.

As alegações constantes na Resposta à Acusação consistem no próprio 

mérito da ação, razão pela qual serão analisadas após regular instrução 

processual, quando da prolatação da sentença.

Ademais, não há qualquer hipótese para a absolvição sumária, razão pela 

qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27 de 

Janeiro de 2020, às 16h00min.

INTIMEM-SE às partes e a testemunha arrolada.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533094 Nr: 24797-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GOMES AMADO, EVANDRO 

FERNANDO FRANÇA DIAS, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, EVERTON 

PEREIRA OLIVEIRA, JOELTON DA SILVA FRANÇA, YGOR DANIEL 

VIRGULINO LIRA, SEBASTIÃO DE JESUS, WILSON FABIANO COSTA 

GORGETE, ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, CHRISTIAN KELVIN BOTELHO 

DE CARVALHO, SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO, HELIO DE MORAES 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Diogo Padilha de Paula Silva - OAB:27669, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JAQUELINE 

M. MARTINS PACHECO - OAB:10402, nilton junior silva barros - 

OAB:27269, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791, VENÂNCIO 

CORREA DOS SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesa dos réus 

acerca da designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para os dias 12 de Fevereiro de 2020 às 09h00min, ocasião em que serão 

inquiridas as testemunhas comuns e de defesa, e 13 de Fevereiro de 2020 

às 09h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de defesa 

remanescentes e interrogado os acusados, tudo conforme decisão de fls. 

905/917.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485690 Nr: 28580-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SANCHES FILHO, CELIO JAMIL DE 

CAMPOS FRANÇA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, GILBERTO DA 

SILVA BRASIL, WASHINGTON CALIXTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7.035, RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19159, ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT, VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA - 

OAB:OAB/MS 17380

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos réus 

para que apresentem alegações finais na forma de memoriais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, FELIPE AMORIM REIS - OAB:12931, LUIZ 

ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados de 

defesa das Acusadas para apresentarem alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 589233 Nr: 30778-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No caso, não restou demonstrado que a investigada deu causa a 

instauração de Procedimento Investigatório contra seu ex-marido SILVIO 

imputando-lhe práticas delituosas do qual sabia ser inocente.Isto posto, 

considerando que até o presente momento, não há materialidade para 

embasar o devido processo legal, e, por conseguinte, ausente à justa 

causa para o ajuizamento de uma possível ação penal, entendo que o 

pedido formulado pelo Parquet merece acolhimento. Desta forma, em 

consonância com o parecer ministerial (fls. 04/07), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento investigatório.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações de estilo, ARQUIVE-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 04 de Novembro de 

2019. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401217 Nr: 5459-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 Nos termos da Legislação e do provimento 52/2007/CGJ impulsiono estes 

autos para intimar o advogado do réu Humberto Melo Bosaipo para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 334533 Nr: 15276-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR DE SOUZA, Rg: 24697184, 

Filiação: Lindaura Santos Souza e Salvador de Souza, data de 

nascimento: 26/02/1979, brasileiro(a), natural de Grande Rio-PR, 

convivente, serralheiro, Telefone 9239-3468 -mãe. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o condenado para que efetue o pagamento das 

custas e multa.

Despacho/Decisão: Ação Penal nº 15276-45.2012.811.0042 – Código 

334533Réu: Claudemir de Souza.VISTOS.Trata-se de Ação Penal na qual 

o acusado CLAUDEMIR DE SOUZA, foi condenado pela prática do delito de 

Corrupção Ativa, previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, a pena de 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (vinte) dias-multa, 

conforme sentença de fls. 131/143.Na sentença a Magistrada que presidia 

o feito, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas 

restritivas de direito, condenou ao pagamento de custas e determinou que 

o valor apreendido fosse revertido para o pagamento parcial das custas 

judiciais.O réu foi intimado por edital (fls. 153), tendo transcorrido o prazo 

sem qualquer manifestação, conforme certidão de fls. 157.Às fls. 160/162, 

considerando que o acusado não foi localizado para ser intimado 

pessoalmente da sentença e estando ele em local incerto e não sabido foi 

DECRETADA a PRISÃO PREVENTIVA para assegurar a aplicação da lei 

penal.Às fls. 164, consta o mandado de prisão devidamente expedido.Às 

fls. 165, consta certificado o transito em julgado para Acusação, Defesa e 

para o Acusado.Às fls. 176, foi juntado o extrato do Sistema SISCONDJ, 

onde consta vinculado ao feito a quantia de R$ 203,50 (duzentos e três 

reais e cinquenta centavos), referente ao valor de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais) apreendidos em poder do acusado no ato da prisão em 

flagrante.Por esta Magistrada às fls. 177/178, foi determinada a remessa 

dos autos ao Contador para efetuar o Cálculo das Custas Processuais, 

devendo ser deduzidos os valores depositados nos autos.Às fls. 179/180, 

a Contadoria atualizou os valores das Custas Judiciais e Cálculo da Guia.É 

o breve relato. Decido.Considerando as informações prestadas de fls. 

179/180, HOMOLOGO a dedução das custas do valor recolhido nestes 

autos.INTIME-SE o condenado, por edital, para que efetue o pagamento 

das custas e multa.Após, AGUARDE-SE o cumprimento do Mandado de 

Prisão de fls. 164, em ARQUIVO PROVISÓRIO, a teor do disposto no art. 

982, §3º da CNGC.Com o cumprimento do Mandado de Prisão, 

RETORNEM-ME os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá – 

MT, 14 de novembro de 2.019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATANIELLE 

FERNANDA MOREIRA DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 496619 Nr: 35839-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES, SILVANA 

GONÇALVES DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:220111/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 Ação Penal nº. 35839-84.2017.811.0042 – Cód. 496619

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor 

Donizete Lourenço Domingues e Silvana Gonçalves Domingues, cujos 

autos se encontram na fase instrutória.

A fls. 189, o Ministério Público requereu que seja expedido novo mandado 

para intimar a testemunha Cladimir Cesar Teschke, nos seguinte endereço: 

Avenida Fernando Corra da Costa, nº 4413, sala 06, Cuiabá-MT e Rua 14, 

quadra 16, nº 11, Bairro Jardim Primavera, Várzea Grande.

Às fls. 190/199, o Juízo da Segunda Vara de Precatórias do Distrito 

Federal e Territórios devolveu à precatória expedida com a finalidade de 

inquerir as testemunhas Adriano Sampaio Nunes e Thiago Rocha Ladeira.

 É relatório do necessário. Decido.

I – Considerando que Parquet apresentou endereço atualizado da 

testemunha Cladimir Cesar Teschke, designo o dia 10/03/2020, às 15:00 

horas, para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se e requisite-se a testemunha supramencionada, nos endereços 

informados pelo Ministério Público, a fls. 189, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, os acusados, Defesa e Ministério Público.

II – Dê-se vista para o Ministério Público para se manifestar sobre a carta 

precatória devolvida às fls. 190/199 e requerer o que for de direito.

 Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 522850 Nr: 14865-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERS ELIZANDRO JARBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, Francini Correa da Silva - OAB:24370, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 AUTOS N°. 14865-89.2018.811.0042 - ID. 522850

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do 

réu Rogers Elizandro Jarbas, pela eventual prática do delito previsto no 

artigo 344, do Código Penal.

Em sede de resposta à acusação, a Defesa do réu aduziu que o mesmo 

preenche os requisitos necessários para suspensão condicional do 

processo, previsto na Lei nº. 9.099/95.

Às fls. 395/397, o Ministério Público ofereceu a proposta do benefício de 

suspensão condicional do processo.

Desta forma, DESIGNO o dia 30/03/2020, às 14h00m, para apresentação 

da proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019
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Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 587285 Nr: 29001-57.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ortega de 

Calazans - OAB:18550

 Ação Penal nº. 29001-57.2019.811.0042 – Cód. 587285

Ré: Laís de Souza Oliveira

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Laís de Souza Oliveira, cuja denúncia foi recebida no dia 30/09/2019 (fls. 

181/185) e a ré citada em 22/10/2019 (fls. 186), com a vinda da resposta à 

acusação em 21/11/2019, às fls. 190/295.

Contudo, em detida análise, nota-se que ao tempo do oferecimento da 

denúncia o Ministério Público, em peça apartada subscrita pelo Promotor 

de Justiça Dr. Sérgio Silva da Costa (fls. 06), pugnou pela designação de 

audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional o 

processo, nos termos do art. 89, da Lei n. 9.099/95.

Desta forma, designo audiência de suspenção condicional do processo 

para o dia 02 de março de 2020, às 16h, oca nsião em que o Ministério 

Público oferecerá as condições da referida proposta.

Intimem-se às partes para comparecerem ao ato.

Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537762 Nr: 29332-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODSON RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JODSON RODRIGUES DE FARIAS, Cpf: 

43252281104, Rg: 5976472, Filiação: Zélia Rodrigues de Farias e Cirilo 

Rodrigues de Farias, data de nascimento: 24/05/1972, brasileiro(a), natural 

de Campo Grande-MS, solteiro(a), borracheiro, Telefone 9909-2164. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº 29332-73.2018.811.0042 – Cód. nº 

537762.VISTOS.Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em 

face de JODSON RODRIGUES DE FARIAS, visando apurar suposta prática 

dos delitos tipificados nos artigos 163, parágrafo único inciso III; 331 e 

329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.Às fls. 80/81, foi 

recebida a denúncia, bem como determinado a citação do acusado. Às fls. 

89, consta certidão informando que não foi possível proceder a citação do 

acusado. Às fls. 91, consta Termo de Audiência de Instrução, no qual 

julgou prejudicada a Audiência de Instrução e Julgamento, tendo em vista 

que o acusado não foi devidamente citado, bem como remeteu os autos ao 

Ministério Público para manifestação acerca da certidão de fls. 89.Às fls. 

92, o digno Representante do Ministério Público pugnou que fosse 

expedido Mandado de Citação no novo endereço fornecido. Às fls. 95 e 

97, constam certidões informando que não foi possível proceder a citação 

do acusado. Às fls. 98, o digno Representante do Ministério Público 

pugnou pela citação editalícia, nos termos do artigo 363, §1º, do Código de 

Processo Penal, bem como requereu que fosse oficiado ao Juízo da 2ª 

Vara de Execuções Penais de Cuiabá informando que o mesmo não foi 

encontrado no endereço fornecido por àquele Juízo. Às fls. 99, consta 

decisão deste Juízo determinando que fosse expedido novo Mandado de 

Citação no endereço fornecido pelo Parquet, às fls. 92.Às fls. 102, consta 

certidão informando que não foi possível proceder a citação do acusado. 

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público 

reiterou o pedido de citação editalícia conforme manifestação de fls. 98, 

nos termos do artigo 363, §1º, do Código de Processo Penal.É o relatório. 

Decido. Considerando que não foi possível a citação pessoal do acusado 

JODSON RODRIGUES DE FARIAS, conforme consta das certidões de fls. 

89, 95, 97 e 102, DETERMINO A CITAÇÃO EDITALÍCIA, nos termos do 363, 

§1º, do Código de Processo Penal .Às prov idências . 

CUMPRA-SECuiabá/MT, 06 de Novembro de 2019.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATANIELLE 

FERNANDA MOREIRA DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363195 Nr: 2508-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DARIO PEGORARO, CLENI SALETE PIOROZAN 

PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMANINI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS OTTONI RONDON - 

OAB:OAB/MS 8021, RUY OTTONO RONDON JUNIOR - OAB:OAB/MS 

5637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:MT 10789, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, JOSÉ 

ROBERTO HERMANN RAMOS - OAB:8855, MICHELLE ALVES DONEGA 

SILVEIRA - OAB:, THIAGO ALVES DONEGA Nº12034 - OAB:12034

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

Embargantes Dario Pegoraro e Cleni Salete Piorozan Pegoraro, para 

comparecerem no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, a fim de procederem o pagamento do emolumento devidamente 

atualizado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588694 Nr: 30283-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO SA - 

OAB:1254

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Silvan Curvo que foi autorizado a retirada do equipamento de monitoração 
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eletrônica, a fim de que o investigado seja submentido à exame médico, no 

dia 15/01/2020, devendo ser reinstalado o equipamento no mesmo dia, até 

às17:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572384 Nr: 15261-32.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Wagner Francisco Alexs Peres Pinto, para no prazo legal, apresentar as 

razões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574573 Nr: 17381-48.2019.811.0042

 AÇÃO: Embargos do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA 

SILVA - OAB:22603/O, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007, CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado(s) da Embargante 

Márcia Ferreira Dias da Costa para emendar a petição inicial atribuindo 

valor à causa, bem como para efetuar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, sob pena de arquivamento ante a falta de interesse da 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 572572 Nr: 15503-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS LIMA DE SOUZA, PURCINO BARROSO BRAGA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE CUIABÁ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Incompetência, 

especialmente porque eventual atipicidade da conduta/absolvição, caso 

ultrapassada a fase do artigo 397 do CPP, deve ser analisada após 

instrução probatória, de modo que o pedido formulado confunde-se com o 

mérito da ação penal.PROVIDENCIE a Secretaria o traslado desta decisão 

para os autos da referida Ação Penal. CIENTIFIQUE o Ministério Público 

desta decisão.INTIMEM-SE.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 19 

de novembro de 2.019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 592511 Nr: 33701-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidentes e Proc. Criminais nº. 33701-76.2019.811.0042 – CÓD. 

592511VISTOS, ETC.Trata-se de pedido de restituição de objetos e 

documentos apreendidos, formulado por MARIANO OLIVEIRA DA SILVA, 

os quais foram apreendidos em sua residência por força de Mandado de 

Busca e Apreensão no bojo da operação denominada “MANTUS”.Instado a 

manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pelo 

requerente (fls. 23).É o relatório. Decido.Inicialmente, vale registrar que 

MARIANO é denunciado nos autos de processo nº. 

22813-48.2019.811.0042 - cód. 580440, pela prática de crimes previstos 

no art. 2º, caput, §2º, 3º e 4º, inc. III, da Lei nº. 12.850/13; art. 58, caput, e 

§1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto nº. 6.259/44; e art. 1º, caput, 

§1º, inc. II, §2º, inc. II, e §4º, da Lei nº. 9.163/98.No tocante ao pedido de 

restituição dos bens apreendido, o artigo 120 do Código de Processo 

Penal, dispõe: (...) Analisando o caso em tela, como bem o consignado 

pelo Ministério Público, os documentos apreendidos são pertinentes aos 

delitos imputados à MARIANO OLIVEIRA DA SILVA, os quais são objetos 

de discussão na ação penal, bem como, ainda interessam ao deslinde do 

processo, necessitando, então, permanecer apreendido.O artigo 118 do 

Código de Processo Penal dispõe: (...) Nesse sentido, ensina a 

Jurisprudência: “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA 

APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido 

antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais 

interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo 

Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, 

Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras 

Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).Diante 

disto, INDEFIRO o pedido formulado por MARIANO OLIVEIRA DA 

SILVA.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 03 

de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 533094 Nr: 24797-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GOMES AMADO, EVANDRO 

FERNANDO FRANÇA DIAS, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, EVERTON 

PEREIRA OLIVEIRA, JOELTON DA SILVA FRANÇA, YGOR DANIEL 

VIRGULINO LIRA, SEBASTIÃO DE JESUS, WILSON FABIANO COSTA 

GORGETE, ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, CHRISTIAN KELVIN BOTELHO 

DE CARVALHO, SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO, HELIO DE MORAES 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Diogo Padilha de Paula Silva - OAB:27669, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, JAQUELINE 

M. MARTINS PACHECO - OAB:10402, nilton junior silva barros - 

OAB:27269, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791, VENÂNCIO 

CORREA DOS SANTOS JUNIOR - OAB:20399/MT

 (...) Por tais razões, REFUTO as preliminares sustentadas pela Defesa 

quanto a eventual existência de nulidade nos autos.Desta feita, analisadas 

todas as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados, em 

obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 12 de Fevereiro de 2020 às 

09h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comuns e de 
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defesa, e 13 de Fevereiro de 2020 às 09h00min, ocasião em que serão 

inquiridas as testemunhas de defesa remanescentes e interrogado os 

acusados.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas pela 

acusação e pelas defesas, conforme o caso.INTIMEM-SE e 

REQUISITEM-SE os acusados, conforme o caso.INTIMEM-SE, ainda, as 

Defesas e o Ministério Público. EXPEÇA-SE o necessário.Sem prejuízo, 

ante ao pleito constante da Resposta à Acusação de JOSIMAR GOMES, 

item “c.1”, OFICIE-SE à POLITEC solicitando cópia dos exames de corpo de 

delito de todos os acusados.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 

18 de Dezembro de 2.019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601341 Nr: 41544-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007, CGJ, impulsiono 

estes autos com finalidade de intimar a defesa do requerente ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA DE SOUZA, para tomar ciência da decisão de fls. 12/13. Sem 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601617 Nr: 41786-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA - OAB:24299/0

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de DAR CIÊNCIA ao advogado de 

defesa da DECISÃO de fls.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 595596 Nr: 36413-39.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA RODRIGUES - OAB:25921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do 

processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.O artigo 118 do 

Código de Processo Penal dispõe: “Antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo.”Nesse sentido, ensina a 

Jurisprudência: “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA 

APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido 

antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais 

interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo 

Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, 

Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras 

Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).Diante 

disto, INDEFIRO o pedido formulado por ANDREIA MÔNICA BARROS 

MULLER COUTINHO.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 450696 Nr: 27761-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIRAN VINICIUS DE MORAES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES - 

OAB:14214, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - OAB:5849

 Ação Penal n. 27761-38.2016.811.0042 – Cód. 450696

Réu: Hiran Vinicius de Moraes Melo.

Imputação Penal: art. 339, caput, do Código Penal.

 Vistos, etc.

 HIRAN VINICIUS DE MORAES MELO, brasileiro, solteiro, autônomo, natural 

de Cornélio Procópio-PR, filho de Sócrates Gil Silveira Melo e Thelma 

Moraes de Melo, nascido em 24/04/1977, CPF: 69566488149, RG: 

7.087.456-3 SSP PR, residente e domiciliado na Rua Guadalajara, Nº 44 - 

Ed. Solar da América, Bairro: Jardim das Américas, Cidade: Cuiabá-MT, foi 

denunciado pelo Ministério Público pela prática do delito capitulado no Art. 

339, caput, do Código Penal.

 Narra à denúncia, em síntese, que o presente procedimento foi instaurado 

a partir de cópia integral do Inquérito Policial n. 27219-88.2014.811.0042 – 

Cód. 385177 (IP 638/2014/2ª DP-CBA/MT), eis que as investigações 

realizadas no bojo daquele procedimento ilustraram a materialidade e 

autoria do delito de denunciação caluniosa por parte do acusado Hiran 

Vinicius de Moraes Melo.

 Exsurge dos autos que, o inquérito policial supracitado, que tramitou 

perante este Juízo, foi instaurado para apurar os crimes de fraude 

processual e subtração ou inutilização de livro ou documento. Todavia, as 

provas colhidas no referido inquérito evidenciaram que denunciado Hiran 

Vinicius de Moraes Melo, apesar de ciente da inocência de Mauro Viveiros 

Filho e Regina Reverdito Viveiros, imputou-lhes a prática do crime de 

subtração ou inutilização de documento, provocando a lavratura do 

Boletim de Ocorrência n. 2014.68129, que deu origem a instauração do IP 

27219-88.2014.811.0042 – Cód. 385177.

 Denota-se que no dia 12/03/2014, por volta das 15h50min, Pâmela Fidelis 

Passos, estagiária da 13ª Vara Cível da Capital, se deslocou até a Central 

de Mandados deste Fórum para promover a distribuição de mandado para 

citação de Regina Reverdito Viveiros, que figurava no polo passivo do 

Processo Cível n. 867786, o qual tinha por requerente a senhora Flávia 

Perusso Oliveira Melo, cunhada do denunciado Hiran Vinicius.

 A inicial relatou que Pâmela estava acompanhada de Hiran Vinicius e que 

no trajeto o denunciado constatou que a destinatária do mandado de 

citação se encontrava em frente a Central de Mandados, na companhia de 

seu filho Mauro Viveiros Filho, os quais também aguardavam um oficial de 

justiça para dar cumprimento à citação da parte contrária em ação que 

eles demandavam em face de Flávia Perusso.

 No momento, o denunciado Hiran Vinicius abordou a estagiária Pâmela 

informando que a ré do mandado de citação se encontrava sentada na 

frente da sala dos oficiais. Em seguida, Pâmela afirmou que não tinha 

como citá-la por ser estagiária, porém o acusado argumentou que Pâmela 

tinha fé pública, que ele já tinha laborado no Fórum e conhecia a 

tramitação.

 Na sequência, como não conseguiu contato com a Gestora Judiciária e 

diante da insistência do denunciado, a estagiária Pâmela se dirigiu até a 

vítima Regina Reverdito Viveiros, procedendo a sua citação. Contudo, ao 

retornar a central de mandados, a estagiária conseguiu contato com a 

Gestora que a orientou a reaver o documento entregue para a senhora 

Regina, para que fosse dada a tramitação regular, visto que a citação só 

poderia ser realizada pelo oficial de justiça.

 Seguindo a orientação, Pâmela Fidelis Passos retornou ao local em que se 

encontrava a vítima Regina e solicitou a devolução do documento, 
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explicando que por ser estagiária não poderia ter realizado a citação.

 A exordial relatou que, neste momento, Regina foi instruída pelo seu filho, 

Mauro Viveiros Filho, a não entregar o documento, uma vez que a citação 

teria sido realizada de forma irregular e poderia, em tese, configurar 

fraude processual, sendo necessário assim reter o documento para 

comprovar a ocorrência da fraude.

 Aconselhada a procurar a Assessoria Militar do Fórum da Capital, a 

estagiária Pâmela, acompanhada do denunciado Hiran, dirigiram-se até a 

assessoria militar. No caminho, Hiran Vinicius interceptou o Sargento da 

polícia militar Jaudyson Santana Silva, afirmando ao policial que Mauro 

Filho havia subtraído documento oficial de um processo, dando início, 

assim, a uma discussão entre Hiran e Mauro Filho.

 Em decorrência do tumulto criado, ambos os envolvidos foram convidados 

para se dirigirem até a Assessoria Militar para esclarecimentos.

 Ao tomar conhecimento de que seu filho se encontrava na assessoria 

militar, a vítima Regina manteve contato com seu marido Mauro Viveiros 

que, imediatamente, compareceu na Assessoria Militar e, com os ânimos 

alterados, o Promotor de Justiça solicitou a prisão do denunciado Hiran.

 Consta que Pâmela e Agda, esta Gestora da 13ª Vara Cível da Capital, 

chegaram ao local em seguida e, após muita conversa, todos os 

envolvidos foram até o Gabinete da 9ª Vara Cível, onde foram atendidos 

pelo Juiz de Direito substituto, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, por sua vez, 

orientou que fossem colhidos os depoimentos pela coordenadoria Militar.

 Discorre a denúncia que, no gabinete do magistrado, foi restituída a 

contrafé entregue pela estagiária Pâmela à vítima Regina e que, 

posteriormente, a “citação” feita foi declarada nula.

 Além disso, foram registrados os Boletins de Ocorrência n. 2014.68081 

(fls. 05/07) e n. 2014.68129 (fls. 08/11), os quais foram encaminhados à 

autoridade policial e deram supedâneo à instauração do inquérito policial 

mencionado.

 O referido inquérito foi concluído pela autoridade policial que requereu o 

seu arquivamento, em face da inexistência de elementos que indicassem a 

caracterização dos crimes de subtração ou inutilização de livro ou 

documento e fraude processual, cuja conclusão foi ratificada pelo 

Ministério Público. Conforme o parecer, este juízo determinou o 

arquivamento do caderno inquisitorial (fls. 85).

 A apuração dos fatos naquele inquérito deu conta que a notícia levada ao 

conhecimento da autoridade policial por Mauro Viveiros Filho condizia 

plenamente com os fatos ocorridos e relatados pelas testemunhas 

inquiridas, restando evidente que a ação de Hiran Vinicius não chegou a 

se aperfeiçoar graças a pronta ação da escrivã Agda e da própria 

estagiária, não superando a fase do planejamento.

 Além disso, a exordial retratou que a ação de Hiran Vinicius, ao prestar 

afirmação inverídica lançada no BO n. 2014.68129 (fls. 08/11) e, 

posteriormente, ratificada nas declarações prestadas à autoridade policial, 

teria configurado o delito de denunciação caluniosa.

Por essas razões, o representante ministerial ofereceu denúncia em 

desfavor de Hiran Vinicius de Moraes Filho dando-o como incurso no delito 

tipificado no art. 339, caput, do Código Penal.

 A inicial, de fls. 05/12, veio acompanhada das peças informativas de fls. 

13/85.

 Pelo despacho de fls. 86/87, em 05/10/2016, foi recebida a denúncia.

 O réu Hiran Vinicius de Moraes Filho foi citado (fls. 96) e apresentou 

resposta à acusação, às fls. 98/104.

 Designada audiência de instrução e julgamento, procederam-se as oitivas 

das vítimas Mauro Viveiros Filho e Regina Reverdito Viveiros, das 

testemunhas da acusação Pamela Fidelis Passos e Agda Ribeiro de 

Castilho, bem assim, a oitiva das testemunhas de Defesa Gilberto Lopes 

Bussiki, Jaudyson Santana Silva, Douglas Thiago dos Santos Marques e 

Ana Claudia Leite Borges Carvalho.

 Na oportunidade, foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas 

Mauro Viveiros e Neurides Barbosa Ferreira, requerida pela Defesa, 

conforme aponta o termo deliberativo de fls. 156, datado de 16 de agosto 

de 2018.

 A fls. 170, ante a ausência do acusado e o transcurso do prazo para 

indicar novo endereço da testemunha faltante, decretou-se, em audiência, 

a revelia do réu Hiran Vinicius de Moraes Melo, nos termos do art. 367, do 

CPP, bem assim, determinou-se a intimação das partes para se 

manifestarem na fase do art. 402, do CPP.

 Instados a se manifestarem sobre as diligências complementares, o 

Ministério Público nada requereu (fls. 172), enquanto que a Defesa 

pleiteou pela reconsideração da decisão que decretou a revelia e pela 

designação de data para interrogatório do réu, cujo pedido foi indeferido 

pelo juízo, conforme se depreende das razões expostas a fls. 181.

 Encerrada a instrução, os memoriais finais do Ministério Público vieram 

aos autos, às fls. 184/192, opinando pela condenação do acusado Hiran 

Vinicius de Moraes Melo, pela prática do delito tipificado no art. 339, caput, 

do Código Penal.

 Por sua vez, a Defesa de Hiran Vinicius de Moraes Melo apresentou 

alegações finais, às fls. 197/232. Em sede de preliminar, a Defesa arguiu a 

nulidade do feito, em face do cerceamento de defesa pela ausência do 

interrogatório. No mérito, requereu a absolvição do réu.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra HIRAN VINICIUS DE MORAES MELO, dando-o 

como incurso nas penas do art. 339, caput, do Código Penal, sob a 

alegação de ter o acusado dado causa à instauração de inquérito policial 

em desfavor das vítimas Mauro Viveiros Filho e Regina Reverdito Viveiros, 

imputando-lhes crime do qual sabia serem inocentes.

 No tocante à preliminar arguida pela Defesa do acusado, de nulidade do 

feito, em face do cerceamento de defesa pela ausência do interrogatório, 

tenho que não prospera.

 O réu Hiran Vinicius de Moraes Melo foi citado pessoalmente (fls. 96) e 

devidamente intimado da audiência de instrução, em continuidade (fls.156), 

designada para o dia 17 de outubro de 2018, porém não compareceu ao 

ato, sem dar qualquer justificativa, conforme se depreende do termo 

deliberativo de fls. 170.

 Nos termos do disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, ação 

penal seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado, deixar 

de comparecer ao ato. Vejamos:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juízo.

 O argumento apresentado pela Defesa de que o acusado se encontrava 

convalescendo de doença, na data da audiência, não serve para revogar 

a revelia decretada, porque a própria defesa, aqui representada por dois 

patronos (fls. 156), poderia ter comparecido ao ato e, na ocasião, 

pleiteado a redesignação da audiência.

 Todavia, assim não o fez, visto que nem as Defesas compareceram em 

juízo na data aprazada, apesar de devidamente intimadas, sendo 

necessária a nomeação de advogado “ad hoc” (fls. 170).

 Além disso, observa-se, do atestado encartado, a fls. 179, que o 

atendimento médico do acusado se deu no dia 16/10/2018, isto é, um dia 

antes da audiência designada, do que se conclui que o réu teria tempo 

suficiente para comunicar a sua Defesa, ou até mesmo, diretamente o 

juízo, da impossibilidade de comparecer no ato.

 Desta forma, conclui-se que o decreto da revelia se deu nos termos da 

legislação vigente, inexistindo qualquer irregularidade que macule o 

procedimento processual penal ou que concorra com o cerceamento de 

defesa.

 Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. 

NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. REJEIÇÃO. Caso em que não há 

falar em nulidade da decisão que determinou o prosseguimento do 

processo, pois o réu, ora requerente, mesmo tendo sido citado e intimado, 

sem justificativa qualquer, deixou de comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, tendo-lhe sido decretada a revelia, que está em consonância 

com o Art. 367 do Código de Processo Penal. VERSÃO DEFENSIVA DE 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DA PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. A revisão criminal não se presta para rediscussão da 

prova dos autos, como se recurso fosse, porquanto cabível somente se 

presentes as situações restritas previstas no Art. 621 do Código de 

Processo Penal, nas quais o caso em tela não se enquadra. AÇÃO DE 

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS, Revisão 

Criminal, Nº 70081206484, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 

25-10-2019).

 Some-se a isto que a ausência de interrogatório do réu, pela decretação 

da sua revelia, já fora objeto de análise deste juízo, que indeferiu o pedido 

formulado, nos termos das razões expostas no decisum de fls. 181.

 Importa consignar, ainda, que não se declara nulidade sem demonstração 

do prejuízo em face do princípio “pas de nullité sans grief” adotado pelo 
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direito processual brasileiro, no art. 566 do Código de Processo Penal.

 Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 

DEFESA PRELIMINAR. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU 

DESCAMINHO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CLASSIFICAÇÃO 

JURÍDICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASPECTOS MATERIAIS. AUTORIA. 

PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. 1. A nulidade somente será declarada 

quando resultar em prejuízo para a parte. 2. A exigibilidade de defesa 

preliminar prevista (CPP, art. 514) pode ser dispensada em hipóteses em 

que a ação penal é precedida de inquérito policial. Por outro lado, a 

jurisprudência vem se manifestando no sentido de que esse procedimento 

reserva-se ao acusado a que se imputa apenas a prática de crimes 

funcionais e de que deve ser demonstrado o prejuízo concreto à defesa 

para ser reconhecida nulidade decorrente de sua supressão. Precedentes 

da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STF, RE 632103 SP, Rel. 

Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento 04/10/2012, DJe-205 

DIVULG 18/10/2012 PUBLIC 19/10/2012) (grifei).

 Por tais razões, REFUTO a preliminar sustentada pela Defesa de que 

houve cerceamento de defesa, em face da ausência do interrogatório do 

réu.

 Doravante, superada a preliminar arguida, passo a analisar as provas de 

acordo com a exposição dos fatos narrados na denúncia.

 Em síntese, relatou a denúncia que Hiran Vinicius de Moraes Melo deu 

causa à instauração de Inquérito Policial n. 27219-88.2014.811.0042 – 

Cód. 385177 (IP 638/2014/2ª DP-CBA/MT) contra Mauro Viveiros Filho e 

Regina Reverdito Viveiros, imputando-lhes, falsamente, o crime de 

subtração e inutilização de documentos, ocorrido, em tese, no dia 

12/03/2014.

 O Crime de denunciação caluniosa está previsto no artigo 339 do Código 

Penal, in verbis:

“Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo 

judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação 

de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 

sabe inocente:

 Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa”.

 Do dispositivo legal, conclui-se que para a configuração do crime de 

denunciação caluniosa faz-se necessário o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo 

ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado.

 A materialidade do crime de denunciação caluniosa restou 

satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2014.68129 

(fls. 20/23), no qual restou registrado o seguinte:

 “Que o comunicante relata que diante das circunstâncias que envolveram 

no fórum da capital, o comunicante presenciou a subtração de documento 

público de processo judicial instaurado na 13ª Vara, momento em que 

acompanhado com a funcionária do cartório foi até a autoridade policial 

relatar o ocorrido, momento em que um dos partícipes com o nome de 

Mauro Viveiros Filho foi abordado pela autoridade policial e todos foram 

conduzidos até a assessoria da polícia militar. (...). Por determinação do 

Juiz Gilberto foram todos encaminhados ao Gabinete do Sr. Juiz para 

apuração dos fatos pertinente a subtração de documento público. (...). Ato 

contínuo, o procurador recebeu a documentação que foi subtraída do 

processo judicial por sua esposa Regina Reverdito Viveiros, juntamente 

com seu filho Mauro Viveiros Filho, encaminhando a documentação até o 

Sr. Mauro Viveiros que fez a devolução à pedido do magistrado dos 

documentos do processo que havia sido subtraído. (...)”.

 Quanto à autoria delitiva, apesar do réu Hiran Vinicius de Moraes Melo 

não ter sido interrogado em juízo, em face da decretação da sua revelia 

(art. 367 do CPP), as declarações prestadas por ele anteriormente, aliadas 

ao teor do boletim de ocorrência supracitado e aos demais depoimentos, 

temos que restou satisfatoriamente comprovada.

 As provas colhidas na instrução judicial roboram os depoimentos 

prestados pelas vítimas Regina Reverdito Viveiros e Mauro Viveiros Filho 

no sentido de que o réu Hiran Vinicius de Moraes Melo deu causa a 

instauração de procedimento investigatório, imputando-lhes a prática de 

crime do qual sabia serem inocentes.

 A vítima Regina Reverdito Viveiros, em juízo, declarou o seguinte:

“... eu estava acompanhada do meu filho na Central de Mandados aqui no 

prédio do fórum, na parte inferior do prédio (...), aguardando um oficial de 

justiça que me acompanharia para um cumprimento de um mandado de 

busca e apreensão, acho que era de citação, hoje não tenho segurança 

disso, era citação de uma ação que à época, hoje ainda movo, contra o 

irmão do réu, o irmão e cunhada do réu, para a minha surpresa, enquanto 

eu estava posicionada, sentada em frente, aguardando, eu vi, nós já 

vimos com uma certa animosidade a família dele, eu vi uma certa 

animosidade da família dele com a minha, por conta de uma malfadada 

sociedade, eu o vi passando, mas não tinha notícias de uma ação contra 

mim, normal, eu fui abordada por uma moça, me chamou a atenção no 

momento a jovialidade dela, ela se dirigiu a mim, perguntou se eu era 

Regina Viveiros, eu disse que “sim”, ela me entregou o mandado, eu 

observando que ela estava acompanhada dele e que nós já tínhamos 

boletim de ocorrência de ameaça contra meu filho, de morte contra meu 

filho, eu já acautelei, eu simplesmente bati o olho, dobrei o documento e 

coloquei na minha bolsa e alí permaneci aguardando o oficial de justiça que 

me acompanharia, passado pouquíssimo minutos voltou a menina, voltou 

pedindo “você pode me devolver os documentos?”, eu não lembro dos 

detalhes exatamente, pediu para que eu devolvesse, eu digo “não, porque 

que eu tenho que te devolver?”, “ah, porque eu te entreguei errado, eu 

não podia te entregar”, a hora que eu abri eu vi, ela realmente tinha ..., eu 

falei “moça você não e oficial de justiça?”, ela: “não, sou estagiária”, eu 

falei: “ah, não vou te entregar nada”, simplesmente fui levantando e 

saindo, daí, eu levantei e sai para este piso, porque a minha intenção era 

copiar os documentos, só que daí o réu começou a fazer escândalo, 

“você foi citada”, discutir com meu filho, “você foi citada, eu estou vendo, 

eu estou filmando tudo” e corria ao meu lado com o celular, filmando, daí 

começou a discussão com meu filho, porque na época, nós acreditávamos 

que ele era advogado, inclusive, na época, ele tinha me convidado “olha, a 

gente pode ter um escritório”, o irmão dele, que era nosso personal, vivia 

falando assim “a, você pode..., mas isso não vem ao caso, que eu não 

posso nem provar, então isso levou aquela discussão, eu simplesmente 

subi, para este piso, porque o que eu pensei, o que vou fazer?, vou copiar 

esses documentos, eu fui pensando o que eu ia fazer .... eu saí do prédio 

pela escada e fui para o MP, onde eu ia fotocopiar os documentos, nisso 

meu filho me ligou “mamãe, a PM está me conduzindo, dizendo que eu 

furtei documentos, que eu roubei documentos, que eu sumi com 

processo”, eu falei “vá com a PM”, liguei para o pai dele, falei “Mauro, está 

acontecendo isso, isso, isso, eu estou indo para o MP, porque vou 

fotocopiar os documentos” ele falou “vem que eu estou no MP”, na época 

ele estava exercendo o cargo de Corregedor, “eu estou aqui na 

Promotoria, venha para cá que eu estou indo para ai resolver”, eu fui a pé 

para o prédio do MP, lá eu copiei os documentos e mandei que viessem 

entregar para o Mauro, aqui virou uma confusão muito grande, porque, 

embora Mauro estivesse aqui como pai e não como Corregedor, 

aconteceu, meu filho estava aqui também, embora ele seja bacharel em 

direito, não tem a carteira da OAB, tem a OAB só que não tirou a carteira, 

e foi conduzido, ele estava simplesmente me acompanhando, os 

documentos estavam na minha posse e daí foi horrível, porque ele foi 

conduzido pela guarda militar e foi terrível para minha família e tudo, mas 

aqui os fatos são esses mesmo; sim, sim, eu colhi, ela me entregou, eu 

confesso que não li, eu vi que era uma ação da minha sócia que é a 

Flavia, que é cunhada do réu, eu assinei, dei para ela a contrafé e ela me 

deu a inicial eu só vi que era, eu dobrei, coloquei na bolsa, fechei a bolsa e 

permaneci sentada (Juiz: ela chegou a colher sua assinatura?); sim, sim, 

para mim estava tudo normal, eu recebi como se fosse, o que me causou 

estranheza foi a jovialidade dela, até que a hora que ela voltou, a senhora 

me entrega, eu entreguei errado para a senhora, mas eu falei, você não é 

oficial de justiça? Daí eu saí dalí para ver o que ela tinha me entregado, 

porque já existia uma relação de animosidade e de total e inteira 

desconfiança em qualquer ato dessas pessoas (juiz: então a senhora foi 

citada indevidamente, por pessoa não habilitada?); o réu, estava presente, 

tem imagem; sim, meu filho ficou detido por horas, foi ouvido pela guarda, o 

réu estava presente, eu vi as imagens, o réu estava presente, meu 

ex-marido estava presente, eles todos ficaram aqui; sim (juiz: então quem 

fez a denúncia não foi a estagiária, foi o réu?); sim (juiz: o réu Hiran....?); 

as informações que eu tenho pelo meu filho, depois pela guarda, que 

chamou a força policial foi o Hiran; aqui pela guarda não, meu filho foi, meu 

ex-marido foi, eu fui ouvida na OAB, porque eu também fui representada 

no Tribunal de Ética (...) (juiz: a senhora então não foi ouvida pela 

guarda?); (MP: esse boletim de ocorrência imputando ao filho da senhora e 

a senhora a prática de subtração de documento público deu origem a um 

inquérito?) posso afirmar que sim, sim; sim (MP: a senhora chegou a ser 

inquirida na delegacia?); ele foi denunciado, foi crime contra a justiça; (...); 

quem tava quase que indiciada, levando a culpa de ter era a própria 
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estagiária, a menina, uma menina coitada; sim, em algum momento do 

inquérito, na delegacia ela chegou a quase ser indiciada, ela que entregou 

o mandado; sim, deu a contrafé e aguardei, passado alguns minutos sim 

(Defesa: a moça, estagiária entregou a citação e a senhora guardou, ela 

solicitou para senhora devolver?); ela só falou para mim “eu não podia ter 

te entregado”, as palavras dela; antes de ser mãe dele eu já era 

advogada, eu sabia que não entregaria, ele pode até ter falado para eu 

entregasse, eu não me recordo disso, mas isso não foi fundamental, a 

decisão foi minha; eu acho que fui eu que copiei no ministério público, mas 

não fui eu que entreguei de volta aqui, foi o Dr. Mauro que entregou; estão 

nos autos Dr., o senhor já deve ter lido, foi na própria sala de guarda, 

quem entregou foi o Dr. Mauro Viveiros na mão do Dr. Bussiki; não, foi por 

livre e espontânea vontade.”(fase judicial – Regina Reverdito Viveiros – 

fls. 157 - CD-ROM de fls. 165).

 Extrai-se do depoimento que a vítima Regina Reverdito Viveiros se 

encontrava na frente da sala dos oficiais de justiça, nas dependências do 

Fórum da Capital, aguardando um oficial de justiça, quando foi abordada 

por uma moça que procedeu a sua citação em processo cível.

 Na oportunidade, a citada, ora vítima, recebeu os documentos relativos ao 

mandado de citação, inclusive a via que deveria permanecer no processo 

para fins de comprovação da efetivação do ato processual.

 Contudo, como no momento da citação a servidora Pâmela estava 

acompanha do réu Hiran Vinicius e as famílias das partes não possuíam 

bom relacionamento, a vítima Regina rapidamente guardou os documentos 

recebidos, em sua bolsa, sem sequer ler o seu conteúdo.

 Todo o processado, aponta que a vítima Regina procedeu desta forma 

porque acreditou que os documentos estavam sendo entregues por uma 

servidora do poder judiciário, apta a proceder a citação (oficial de justiça). 

Esta ação foi toda filmada pelo réu Hiran que, insistentemente, afirmava 

“você foi citada”, “você foi citada, eu estou vendo, eu estou filmando 

tudo”.

 Em sintonia com o depoimento supracitado, a vítima Mauro Viveiros Filho 

declarou, em juízo, que enquanto aguardavam nas proximidades da sala 

dos oficiais de justiça, nas dependências do Fórum de Cuiabá, chegou 

uma “menina” que procedeu a citação processual da vítima Regina, 

entregando-lhe, na ocasião, o mandado de citação. Vejamos:

“(...) o que aconteceu foi que em razão de uma desavença dissocietária 

entre minha mãe e o irmão do réu, a minha mãe ajuizou uma ação de 

dissolução de sociedade e a gente estava aqui na central de mandados 

aqui do fórum, esperando ser distribuído um mandado para oficiala e a 

gente ia fornecer meios para cumprimento da citação do réu, daquela ação 

decisória, de dissolução de sociedade e ai eu estava aqui no fórum 

acompanhando a minha mãe, porque ela estava com problemas 

emocionais, estava muito afetada por este processo, eu estava aqui 

acompanhando ela, sentado nas cadeiras na frente da central de 

mandado, aguardando a oficial, até que chegou uma senhora, uma menina 

que no caso é a Pâmela, que também é testemunha, ela chegou e entregou 

para a minha mãe vários documentos, falando “tem um mandado aqui para 

a senhora”, minha mãe, eu imagino que ela estava achando que era o 

mandado que a gente estava esperando e simplesmente assinou e 

recebeu os documentos e guardou, logo em seguida, a gente continuou alí 

esperando, o oficial de justiça não saiu de dentro da sala, a menina voltou 

e falou de novo com a minha mãe, falou “olha, eu não sou oficial de justiça, 

sou só estagiária da 9ª e eu não podia ter feito a citação da senhora, eu 

tinha que trazer o mandado para central e não entregar para a senhora”, 

aí a gente entendeu que alí estava ocorrendo uma tentativa de citação e 

quando a gente olhou para o lado o Hiran estava alí, um pouco distante, 

filmando com o celular e disse “não importa, a citação é válida, a citação é 

valida” e a gente ficou meio sem entender isso, a menina pediu de volta o 

mandado, depois a gente foi saber que era por orientação da gestora, ela 

pediu de volta o mandado e a minha mãe percebeu que era fraude, o Hiran 

tinha induzido a estagiária a fazer a citação dela e a estagiária pediu de 

volta, acho que ela foi tirar cópia do documento, porque era prova material 

da fraude e saiu, vou tirar cópia e saiu, eu fiquei aguardando alí a oficiala 

de justiça, uns dois minutos depois a oficiala saiu de dentro da central de 

mandados e eu estava prosseguindo com ela para saída do fórum, porque 

eu ia fornecer meios, quando eu subi na central de mandados alí do meio, 

no tribunal do júri, o Hiran já estava alí com uns quatro policiais e na hora 

que eu subi, ele apontou e falou “é ele que subtraiu, pegou, sumiu com o 

mandado, é ele, é ele, não deixa ele sair do fórum”, o policial perguntou 

“você fez alguma coisa?”, eu falei “não, estou indo fornecer meios para 

cumprir um mandado” e eu estava saindo do fórum, a hora que eu virei 

para as catracas, aí o policial parou na minha frente e falou” eu não vou 

poder deixar o senhor sair, no mínimo até esclarecer os fatos” e foi todo 

mundo para a sala de segurança, todo mundo, os policiais, eu, a oficiala 

de justiça e o Hiran, a oficial de justiça na hora que a gente entrou na sala 

“eu tenho outros mandados para cumprir, tchau”, foi embora, eu fiquei na 

sala de segurança, o Hiran também e os policiais também, estava 

perguntando o que aconteceu eu expliquei que não fiz nada, meu celular 

tocou, eu estava com 1% de bateria, minha mãe me ligando “filho, cadê 

você, vamos cumprir o mandado”, eu falei “mãe eu estou detido na sala de 

segurança, porque o Hiran me mandou prender falando que eu sumi com 

documento do processo”, aí ela desesperou, ligou para o meu pai, o meu 

pai estava coincidentemente na promotoria do lado do fórum e veio para lá, 

que ele entrou na sala de segurança, perguntou o que estava 

acontecendo, se eu estava preso, o que aconteceu, a gestora chegou, 

explicou tudo para o policial, o policial falou “não tem o que fazer, vamos 

todo mundo conversar com o juiz”, aí foi todo mundo para sala do Dr. 

Bussiki, quem era responsável pela ação da 9ª, Dr. Bussiki mandou reduzir 

tudo a termo e pegar o depoimento de todo mundo e depois ele ia decidir; 

lá na sala de segurança; e depois ele falou que ia decidir sobre a validade 

da citação, aí reduziu tudo a termo, ficamos aí até quase seis horas da 

noite, aí eu fui embora; depois foi aberto o inquérito, eu me recordo que já 

era a denunciação caluniosa, eu tive que responder depois; inquérito não, 

que eu me recorde não, depois o que aconteceu é que eu tive que 

responder administrativamente para o Corregedor do Tribunal de Justiça, 

que eu sou servidor público; foi uma sindicância, se eu não me engano, foi 

um procedimento, eu tive que prestar por escrito, informações por escrito 

e depois também, alguns dias depois, ele e o pai dele e o advogado dele 

foram lá no meu gabinete pedir para o meu chefe me exonerar, logo em 

seguida, meu chefe indeferiu, também as peças foram instruídas nesse 

procedimento da corregedoria e não; sou comissionado; se eu não me 

engano foi só um termo circunstanciado, é que foram tantas as 

representações, aporrinhações, porque só no juizado criminal, especial 

criminal, foram três, envolvendo eu, minha mãe, ele o irmão dele; ele falou 

apontando “não deixa ele sair que ele sumiu com um processo, um 

mandado do processo, eu não tinha feito nada, eu nem recebi um 

mandado, não assinei nada, não me entregaram, não peguei papel 

nenhum; sim, depois a minha mãe pegou, foi tirar cópias né e depois, como 

a gente saiu, ela voltou para lá e eu não estava mais, ela me ligou, ela tinha 

tirado cópia mesmo do documento e quando ela voltou e encontrou a 

gente, já estava todo mundo no gabinete do desembargador, do Dr. 

Bussiki, lá ela entrou, entregou o documento para o meu pai e meu pai 

entregou na mão do Dr. Gilberto Bussiki; foi declarado inválido, porque 

justamente quem fez, teoricamente a citação da minha mãe foi estagiária, 

não foi oficial de justiça, esse mandado não tinha nem passado pela 

central ainda; eu fui lá no CISC Planalto umas três vezes por causa disso, 

a primeira foi problema do fórum, depois teve a vez que o Hiran ameaçou 

meu irmão, que foi antes desse problema no fórum, depois teve a medida 

protetiva que eu ajuizei que foi deferida, depois teve que ouvir de novo, fui 

ouvido de novo, todos termos circunstanciado também, mas acho que eu 

fui sim ouvido já prestei depoimento sobre esse caso, em geral, das 

circunstancias desse fato, pelo menos umas duas vezes; ela recebeu em 

mãos os documentos, entregaram para ela, falando “senhora está citada”, 

ela falou “tudo bem” aguardou a via dela do mandado, depois a menina 

voltou, se identificou como estagiária, falou que não podia ter feito a 

citação que a gestora dela estava exigindo a restituição do mandado, 

minha mãe falou “então tá bom, vou tirar cópia e já te entrego” e foi; para 

tirar cópia do documento; prova material da fraude; não falou “esteje 

preso”, mas me impediu de sair, eu fiquei detido várias horas aqui; a 

gestora falou com um policial “quem tem que resolver isso é o Dr. Bussiki”, 

e aí fomos todos, policial, gestora, estagiária, todo mundo para o gabinete 

do Dr. Bussiki, meu pai também já estava lá, foi junto; foi só uma conversa, 

ele perguntou o que aconteceu, a gente falou, explicou o caso e ele, sem 

ter muito o que resolver na hora, sem uma documentação falou “reduz 

tudo a termo que eu vou decidir”, mandou todo mundo de volta para a sala 

de segurança; (...); se eu tivesse sido somente convidado teria resistido, 

claramente, falado “não, obrigado eu tenho mais coisa para fazer”, mas 

como eu não fui só convidado, aí não tem muito como resistir; de forma 

alguma, eu falei para ela tire cópias do documento, obviamente se é para 

tirar cópia é porque eu vou devolver a original, é a prova material da 

fraude que foi feita, eu falei tire cópias e devolva, é claro.” (fase judicial – 

Mauro Viveiros Filho – fls. 158 CD-ROM de fls. 165)

 Como se vê das declarações, a vítima Mauro Viveiros Filho afirmou que o 
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documento público (mandado de citação) foi entregue pela estagiária 

Pâmela à vítima Regina, em razão da citação de Regina na ação cível 

movida pelo irmão e cunhado do réu Hiran.

 Denota-se também que Mauro Viveiros esclareceu que o réu Hiran 

Vinicius acompanhou toda a ação de Pâmela, de modo que o réu estava 

ciente de duas coisas. Primeiro, que os documentos públicos foram 

entregues pela estagiária à vítima Regina e, segundo, que não se tratava 

de uma subtração de documento de público, porquanto todos os 

documentos foram entregues pela estagiária.

 Por sua vez, a testemunha Pamela Fidelis Passos afirmou, em juízo, que 

era estagiária da 10ª Vara Cível e que foi acompanhada pelo réu Hiran 

Vinicíus até a Central de Mandados, desta Comarca, que a orientou a 

proceder a citação de Regina Reverdito que se encontrava, 

coincidentemente, naquele local. Vejamos:

“na data, eu era estagiária da 10ª Vara Cível e eu, às vezes, descia com a 

carga de mandado, o acusado ele estava na secretaria naquela data e ele 

solicitou, estava bem interessado que o mandado descesse logo, eu 

nesse dia, que era assim ficavam duas pessoas no balcão, eu era 

estagiária do balcão da secretaria da vara, um dia descia mandado e no 

outro dia era correio, eu era responsável pelo mandado, nessa data eu 

era a única para descer os mandados, só que por conta da insistência do 

acusado, a gestora pediu para que descesse; tinham vários mandados, 

era uma carga com vários mandados, aí eu fiz a carga dos mandados só 

que aí ele me acompanhou até a DCM, a central de mandado, chegando 

próximo a central de mandados o acusado viu que a pessoa que era parte 

ré do processo se encontrava na frente da sala dos oficiais; não, não tem 

como saber (Juiz: você não percebeu que ele já sabia que essas pessoas 

estavam lá?) a gente chegou lá, ele estava me acompanhando, ele queria 

acompanhar o oficial de justiça para o cumprimento da citação; acredito 

que sim (Juiz: foi uma coincidência então?); eu continuei e entrei na sala, 

onde é a DCM, ele ficou para fora e logo depois eu vi que tinha pessoas, 

algumas pessoas aguardando no balcão para serem atendidas e ele entra 

e fala que a parte requerida do mandado, de um dos mandados que eu 

estava, se encontrava na frente da sala dos oficiais que era para eu 

citá-la; não, eu estava na DCM, que a sala dos oficiais fica aqui e ao lado 

fica a central de mandados, você entrega na central de mandados, ele me 

acompanhou da vara até a central de mandados, só que passamos na 

frente da sala dos oficiais, aí ela estava sentada quase em frente, eu 

entrei na sala da DCM e aí ele veio logo depois falando que ela estava na, 

eu falei que tinha que entregar para a pessoa responsável, por pegar a 

carga dos mandados, ele falou que “não” que era possível citar, que ele 

tinha conhecimento, que parece que já tinha trabalhado na vara, coisa 

assim, e aí ele falou que eu podia citar, que tinha fé pública, enfim, nisso 

eu tentei ligar, no telefone, para a gestora e perguntar para ela se eu 

poderia realizar essa citação, só que aí, às vezes, lá embaixo não pega, 

eu tentei e não consegui contato com ela, aí diante da insistência eu saí, 

fui com ele até a parte que era requerida no processo e nisso ela estava 

com o filho, eu entreguei o mandado, era o mandado, a contrafé, eram 

duas cópias, o mandado, a inicial e uma decisão, ela assinou, só que aí eu 

não tinha nem notado que eu não tinha pegado a outra cópia, nisso ela 

assinou, eu entreguei, inclusive com a cópia que era para voltar, para 

mostrar que ela tinha sido citada (...) nisso eu entrei em contato com a 

Agda de novo e consegui, expliquei a situação para a Agda, ela falou “não 

Pâmela, isso não pode ser, como a carga já está com a DCM você não 

poderia nem ter tirado o mandado daí, é só a oficial que pode fazer nesse 

caso a citação”, eu já tinha visto a Agda, gestora, fazendo a citação de 

uma parte no balcão, mas era porque ela tinha fé pública, ela me explicou, 

pega o mandado de volta, fala para ela que isso não tem legalidade, não 

tem como essa citação ser válida, explica para ela e pega o mandado, só 

que aí eu fui fazer isso, o acusado estava comigo, aí eu acho que por 

conta, não sei se eles eram desafetos, não tinham um bom 

relacionamento, quando eu falei, expliquei, para a parte que eu era 

estagiária, que não podia ter feito (...) ela não quis me entregar, porque é 

claro ela ia ser dada como citada, poderia ter sido dada como citada e aí 

ela e o filho, o filho dela e o acusado começaram uma discussão até, e 

eles não quiseram me entregar, nisso eu retornei para a central de 

mandados, o acusado comigo, nós perguntamos para a gestora lá da 

central de mandados que era, a gente falou, explicou por cima para ela e 

ela falou “vai na assessoria militar e pede para algum policial acompanhar, 

para poder devolver o mandado”; o acusado (juiz: eu pergunto, a senhora 

e quem mais?); eu e o acusado, no caso; para conseguir alguém para 

reaver o mandado, nós fomos, chegou alí, na frente do Tribunal do Júri, 

tinha um policial, nós encontramos com o filho da requerida do mandado, 

no caso, e aí tinha um policial na frente do tribunal do júri, o acusado 

pegou e pediu para ele prender o filho da requerida do processo que ele 

estava com um documento oficial e nisso eles começaram a discutir, eu 

falei “ah, eu vou voltar para a Vara” porque eu não vou poder pedir para 

prender alguém, ele não estava com o mandado e não estava com a 

requerida eu falei “vou voltar para a vara e ver com a Agda como posso 

proceder”, nisso eu retornei para a vara eles continuaram discutindo na 

frente do tribunal do júri, quando cheguei na vara eu expliquei para Agda 

ela me deu uma bronca e foi comigo na juíza (...) vai na assessoria que 

estão chamando você, aí ela pediu para a Agda me acompanhar, fomos 

para a assessoria militar e chegando lá estavam o acusado, o filho da 

requerida e o esposo da requerida, estavam meio exaltados, nisso 

entraram em contato com o juiz que era responsável pelo processo, que 

era o Dr. Bussiki, e fomos para a sala do Dr. Bussiki, explicar a situação e 

ele pediu que fosse lavrado o termo para (...); sim, ele pedia por conta do 

mandado, ele queria reaver o mandado, estava com o mandado e ele 

queria; não, ele não estava com o mandado, ele estava com uns papéis, 

uma bolsa; eu entreguei para a requerida que era do processo, a mãe 

dele; ele falou que ele estava com um documento público, que ele estava 

de posse de um documento oficial, no caso, foi o que ele falou; então, foi 

aberto um processo administrativo, contra mim e foi arquivado; então, 

nesse mesmo dia, quando todos estavam na assessoria militar, as duas 

partes disseram que iam para o CISC planalto para lavrar o boletim de 

ocorrência (...); não, não expliquei, nenhuma das partes sabiam, nem ela 

nem o filho, só expliquei quando fui pedir o mandado; eu estava tão 

nervosa na hora que eu não peguei, eu sabia que eu tinha que ter uma 

cópia para juntar no processo; eu só entreguei para ela tudo; primeiro eu 

pensava que não podia fazer isso, porque o acusado havia me dito que 

poderia fazer, mas eu acho que fui induzida a erro; sim (MP: ouve 

insistência da parte?); eu acreditava que ele era, tanta insistência para 

descer o mandado, eu acreditava que era, geralmente, quando eu descia, 

alguns advogados me acompanhavam (...); eu não cheguei nem a falar 

com o policial, quem falou foi o acusado; (...); ela foi orientada pelo filho 

dela que não era para entregar, ele falou “você é estagiária, não podia 

nem ter citado”, eles não quiseram entregar.” (fase judicial – Pâmela Fidelis 

Passos - fls. 159 - CD-ROM de fls. 165)

 Do depoimento prestado pela testemunha Pâmela Fidelis observa-se que o 

réu, mesmo ciente de que ela, como estagiária, não poderia efetuar a 

citação, orientou a testemunha a proceder com o ato processual, 

acompanhando todos os detalhes.

 A insistência do réu Hiran levou a então servidora, Pâmela, a proceder o 

ato e a entregar todas as via do manado de citação à vítima Regina.

 Observe-se que a testemunha afirmou que o documento não estava com 

a vítima Mauro Viveiros Filho, visto que foram entregues à Regina 

Reverdito, razão pela qual a própria servidora ao se deparar com Mauro 

Viveiros Filho e o réu Hiran em discussão, no saguão do Fórum, decidiu 

deixar os envolvidos naquele local e se deslocar até a secretaria da 

unidade judiciária, para orientar-se com a Gestora Judicial.

 Importa consignar que a testemunha afirmou, categoricamente, que o réu 

Hiran Vinícius pediu aos policiais militares “para prender o filho da 

requerida do processo, que ele estava com um documento oficial”, mesmo 

estando ciente que o documento havia sido entregue à Regina, genitora da 

vítima Mauro Viveiro Filho.

 Em suas palavras, a testemunha Pâmela concluiu que as vítimas, Regina e 

Mauro, não devolveram o documento entregue por ela, porque acredita 

que as vítimas e o réu não tinham um bom relacionamento (“... por conta, 

não sei se eles eram desafetos, não tinham um bom relacionamento, 

quando eu falei, expliquei, para a parte que eu era estagiária, que não 

podia ter feito (...) ela não quis me entregar, porque é claro ela ia ser dada 

como citada, poderia ter sido dada como citada e aí ela e o filho, o filho 

dela e o acusado começaram uma discussão”).

 Já a testemunha Agda Ribeiro de Castilho, à época Gestora Judiciária da 

13ª Vara Cível de Cuiabá, afirmou que a estagiária entrou em contato, 

narrando os acontecimentos, inclusive que havia procedido à citação da 

parte, em processo cível, pois fora orientada pelo réu Hiran que a pessoa 

a ser citada estava nas dependências do fórum e que ela, possuindo fé 

pública, poderia realizar o ato. Vejamos:

“eu só fiquei sabendo o que ocorreu depois, que na época eu era gestora, 

(...) eu sei que essa minha servidora, estagiaria, desceu e quando ela me 

ligou, aconteceu isso, isso aqui, era um mandado a pessoa me induziu a 

citar a senhora que estava lá na frente da sala e foi depois do fato 
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acontecido que ela me ligou, então eu não vi nada só fiquei sabendo do 

fato; eu sei que teve, o senhor acompanhou ela até lá até descer o 

mandado e quando ela chegou na porta, assim, na sala dos oficiais, ele 

falou assim “a senhora está aqui, você pode citar ela”, ela pegou e citou, 

ela não sabia de nada, pouco tempo no quadro ainda, pegou e citou, ele 

induziu ela a citar, a senhora que estava lá na frente que era para ser 

citada, ela me contou; não, ela falou que chegou e a pessoa falou para ela 

“você pode citar ela”, ela disse que pegou e entregou o mandado, na 

inocência, não sabia e entregou o mandado, aí depois parece que ela foi lá 

na sala que era para ser entregue; (...); eu orientei, pega de volta o 

mandado, que você não pode fazer isso, eu falei que não poderia ter feito 

(...); me parece que ela falou que a dona Regina já tinha ido embora, falei 

para ela voltar para sala, que ela não poderia ter feito isso, mas no meio 

tempo não sei o que aconteceu que foi parar todo mundo no corpo de 

guarda (...).” (fase judicial – Agda Ribeiro de Castilho - fls. 160 - CD-ROM 

de fls. 165).

 Como se vê do depoimento, Agda Ribeiro de Castilho afirmou que o réu 

Hiran orientou a testemunha Pâmela, à época estagiária, a realizar a 

citação da vítima Regina, motivo pelo qual os documentos relativos ao 

mandado de citação foram entregues pela servidora à vítima Regina.

 As testemunhas Gilberto Lopes Bussiki, Jaudyson Santana Silva, Douglas 

Thiago dos Santos Marques e Ana Claudia Leite Borges Carvalho forram 

arroladas pela Defesa do réu. Todavia, o teor das declarações destas 

testemunhas, em juízo, não foram suficientes para modificar o quadro 

probatório que aponta que o réu atribuiu às vítimas o delito de subtração 

de documentos, sabendo que as vítimas eram inocentes.

 Pelo contrário, como veremos nos depoimentos abaixo, as testemunhas, 

em sua maioria, confirmam que o réu estava presente no momento da 

citação indevida e que ele tinha ciência de que os documentos foram 

entregues por Pâmela à vítima Regina, por conta da citação indevida que 

ele mesmo induziu que a estagiária fizesse. Por ser esta inabilitada e 

inexperiente entregou à vítima, inclusive, o mandado. Mesmo assim, não há 

que se falar em retenção de documentação, uma vez que tal documento 

lhe foi entregue como parte da citação que, após, foi declarada nula, 

justamente, por conta da ação indevida do réu.

 Neste sentido, a testemunha Gilberto Lopes Bussiki asseverou que a 

parte que foi citada irregularmente saiu do fórum com o documento 

entregue pela estagiária Pâmela. Vejamos:

“... eu me lembro que, se não me engano, era um processo da vara da Dra 

Sinii e eu estava substituindo, não sei se ela tinha se declarado suspeita 

ou se ela não estava no fórum, no dia, e ela me comunicou e a 

coordenadoria militar também tinha me comunicado que uma senhora, eu 

não lembro o nome da senhora, e o filho dela que estavam na central de 

mandado aguardando para acompanhar uma oficial para fazer uma 

citação de uma pessoa, uma terceira pessoa esteve na vara dela e falou 

“olha, nos temos que fazer a citação dessa senhora e ela está ai”, então 

foi uma estagiária, até a central de mandados, identificou a senhora, 

esposa do Dr. Mauro Viveiros, eu não lembro o nome dela, e fez a citação, 

depois dessa citação, o que quê aconteceu, parece que o filho dela é 

advogado, assessor de um desembargador falou que a citação não valia 

que era de estagiária e tudo mais, a estagiária ficou em dúvida e pegou 

orientação com a gestora, a gestora falou “realmente você não pode fazer 

citação fora da escrivaninha, se ela estivesse aqui você poderia falar 

“você está citada, mas ela está fora, então tem que ser oficial de justiça” 

esta estagiária voltou para pegar o documento com ela e ela se recusou a 

entregar o documento e o filho dela disse “isso é fraude, a senhora não 

entrega o documento, eu sei da lei, não entrega”, isso virou aquela 

confusão de entrega e não entrega a estagiária comunicou a polícia militar, 

a polícia militar encontrou o filho dela, falou vamos lá para não ficar aqui 

que tem muita gente, acho que tinha um negócio de artesanato e vamos lá 

para coordenadoria militar para resolver isso, ele foi acompanhando a 

polícia militar, até a sala da coordenadoria; o filho, o servidor do TJ e ela 

saiu do fórum com o documento, eu tenho certeza que ela saiu do fórum 

com o documento, aí ela, parece que ligou para o marido dela, que chegou 

e se identificou como Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do 

Ministério Público e ele entrou na sala da coordenadoria militar muito 

alterado, dizendo que era procurador de justiça e tudo mais (...) e 

determinou que a polícia militar prendesse a pessoa que foi na 

escrivaninha e pediu para a estagiária citar a mulher dele, porque ele disse 

que estava havendo fraude (...) foram até a minha sala, acho que era o 

senhor Hiran, o Procurador de Justiça e o pessoal da coordenadoria 

militar, eu sei que a confusão foi tão grande que a polícia militar não sabia 

como proceder, pediu orientação para o Coronel do Tribunal de Justiça, o 

Coronel mandou alguém lá da casa de justiça para cá, no Fórum, (...) 

durante o período que eles estavam na minha sala chegou um senhor com 

o documento que eles haviam subtraído, documento público que havia sido 

subtraído, não sei se era segurança ou motorista do procurador, entregou 

para ele e ele me entregou, eu deixei na minha mesa e posteriormente eu 

passei para a gestora da vara (...), mas eu tenho certeza que ela saiu com 

o documento do fórum, porque nas filmagens, só vê ela a hora que ela 

está sendo citada, depois ela desaparece, ela não vai na minha sala e ela 

não vai na coordenadoria militar (...); não, depois que eu ouvi as partes, eu 

orientei que fossem até a coordenadoria militar e que lá fossem tomadas 

as declarações de todos, foram essas as declarações que foram 

tomadas, que eu estou lendo para o senhor; o documento saiu do fórum; 

foi esclarecido sim, a estagiária entregou o documento para a parte, aí ela 

foi e tomou a orientação da gestora e a gestora disse “você não pode 

fazer a citação”, foi quando ela retornou para parte para pegar o 

documento e foi recusada a entrega, sob a orientação do filho da parte 

para que não entregasse, nesse momento eles saíram para acionar a 

polícia militar, a parte que estava com o documento se retirou do fórum, 

ficou só o filho dela (...) então a parte que foi citada irregularmente saiu 

com o documento do fórum; foi declarado nulo e determinada nova 

citação, porque a citação havia sido feita irregularmente, o documento era 

público, perfeito não tinha fraude nenhuma, só que quem procedeu a 

citação não tinha competência para fazer”. (fase judicial – Gilberto Lopes 

Bussiki - fls. 161 - CD-ROM de fls. 165).

 A testemunha Jaudyson Santana Silva, em juízo, declarou:

“... 2º sargento da PM; sim, eu acho que isso tem mais de quatro anos, da 

época que eu trabalhava aqui no fórum; eu lembro que no saguão do 

fórum (...) tinha pessoas alí que estavam em desentendimento, eu não me 

recordo se era na frente do tribunal do jurí ou próximo das catracas e a 

determinação que a gente tinha é de que todo e qualquer evento com as 

pessoas desse jeito, alterada, a gente conduz para a assessoria militar, 

até mesmo para tirar aquilo alí do público e foi feito isso e me recordo 

também que era a respeito de um processo (...)”. (fase judicial – Jaudyson 

Santana Silva - fls. 162 - CD-ROM de fls. 165).

 Por sua vez, Douglas Thiago dos Santos Marques relatou, em juízo, o 

seguinte:

 “...eu fiquei sabendo do processo; não, eu estava sim senhor, na sala, eu 

trabalho nessa sala, mas na hora do ocorrido eu não tinha noção do que 

se tratava; lá na hora da sala que foi tomado os termos da gente, eu falei 

simplesmente, eu não vi, não sei da situação; de praxe, quando 

acontecem essas situações levam para sala, se eu não me engano, eu 

cheguei na sala já estava a situação toda e fui fazer meus afazeres a 

comandante pediu só para gente ficar atento à segurança da sala e 

depois eu continuei fazendo minhas coisas, fui; na minha declaração (Juiz: 

o senhor não soube dizer nada?) não, o que eu disse na minha 

declaração é o que eu estou dizendo agora; na sala eu vi todas as partes 

na sala, só isso; de ter os ânimos exaltados na hora que eu entrei na sala 

eu percebi, mas de questão de que qual parte que era, que tinha 

acontecido, o que tinha feito, quem que estava contra quem, de modo 

algum (...).(fase judicial – Douglas Thiago dos Santos Marques fls. 163 - 

CD-ROM de fls. 165).

 Por último, a testemunha Ana Claudia Leite Borges Carvalho declarou que, 

após receber uma determinação, lavrou os boletins de ocorrência que 

deram origem ao inquérito policial que apurou a prática, em tese, dos 

delitos de subtração de documento público e fraude processual. Vejamos:

“... eu era auxiliar administrativo da assessoria militar (...) na época eu 

trabalhava dentro da assessoria militar como auxiliar administrativo, aí eu 

fui determinada pela oficial na época, Major Leonel, para eu lavrar os 

boletins de ocorrências dos envolvidos que era uma determinação do juiz 

da vara, daí eu lavrei, somente isso, não presenciei nenhum fato entre 

eles; (...)lá internamente a gente tem os policiais militares que podem lavrar 

os boletins de ocorrência que tem acesso ao sistema diretamente, nesse 

caso, a única que tinha a senha era eu por isso que eu que lavrei os 

boletins de ocorrência, quando é lavrado os boletins de ocorrência a gente 

imprime em três vias e ai o policial que está conduzindo a ocorrência vai 

até a delegacia encaminhando os envolvidos e as três vias do boletim de 

ocorrência, quando chega lá é recibado, batido o carimbo em um dos 

boletins de ocorrência e acho que fica uma cópia para os envolvidos; a 

lavratura, na época, acho que foram as oficiais que acompanharam a 

ocorrência até o gabinete do magistrado, foram três oficiais se eu não me 

engano, parece que eles trouxeram os envolvidos até o gabinete do 
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magistrado, na época, e aí quando eles voltaram para a assessoria militar 

eles falaram que o magistrado que tinha determinado para lavrar o registro 

de boletim de ocorrência e encaminhar para a delegacia; narrativa dos 

fatos, pela pessoa que está sendo ouvida, o noticiando, do jeitinho que ele 

narrou é registrado, não importa o que ele falar”. (fase judicial – Ana 

Claudia Leite Borges Carvalho - fls. 164 - CD-ROM de fls. 165).

 Sobre o delito em questão, importa ressaltar, que o elemento subjetivo do 

tipo penal do art. 339 do CP, além do dolo geral consistente na vontade 

livre e consciente de denunciar caluniosamente, exige uma complementar 

desse dolo na expressão (de que o sabe inocente), a qual é 

imprescindível para a configuração do crime de denunciação caluniosa.

 Nesse sentido, ensina Damásio de Jesus (Direito Penal, v. 4º, p. 229/230): 

“o elemento subjetivo do tipo é o dolo, vontade livre e consciente de 

denunciar caluniosamente a vítima, tendo conhecimento de que está dando 

causa a investigação policial ou processo penal”. Segundo o autor, 

“exige-se um segundo elemento do tipo, contido na expressão “de que o 

sabe ser inocente”.

 Com essas considerações, tem-se que o conjunto probatório amealhado 

nos autos confirma a real intenção do acusado em imputar a prática de 

crime de retenção de documento público às vítimas Regina e Mauro, 

mesmo sabendo que não o praticaram, configurando, assim, o elemento 

subjetivo do dolo que requer o artigo 339, caput, do Código Penal.

 Sobre o assunto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ART. 339 DO CP - 

ACUSADO QUE DÁ CAUSA À INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

POLICIAL - IMPUTAÇÃO DE CRIME QUE SABE SER O IMPUTADO INOCENTE 

- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO ESPECÍFICO 

CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Caso o réu, livre e 

conscientemente, dê causa à instauração de investigação policial contra 

policiais militares, imputando-lhes crime de que os sabia inocentes, 

configurado está o dolo direto em sua conduta, não havendo que se 

cogitar a absolvição pleiteada pela defesa. - Demonstradas autoria e 

materialidade do delito de denunciação caluniosa, a manutenção do 

decreto condenatório é a medida de rigor. (TJ-MG - APR: 

10647080923335001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2013). (Destaquei).”

“DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS 

PELO RÉU QUE DERAM AZO À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL 

CONTRA A VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Comprovado através 

das circunstâncias do caso que ao imputar à vítima a prática do crime de 

estelionato o réu tinha ciência da ausência da veracidade de suas 

afirmações, as quais deram azo à instauração de inquérito policial contra a 

vítima, restou comprovada a prática por ele do crime de denunciação 

caluniosa. (...). (TJ-MG - APR: 10026060223281001 MG, Relator: Duarte de 

Paula, Data de Julgamento: 14/03/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2013).”

 Diante de todo o exposto, ficou evidente a caracterização da 

denunciação caluniosa pelo acusado Hiran Vinicis de Moraes Melo em 

face das vítimas Regina Reverdito Viveiros e Mauro Viveiros Filho.

 Restou comprovado que Hiran Vinicis de Moraes Melo ardilosamente 

induziu a testemunha Pâmela, à época estagiária, para proceder a citação, 

sem possuir atribuição para tanto, entregando-lhes a contrafé, a cópia da 

inicial, bem como, o próprio mandado. Este erro (entrega do próprio 

mandado) deve-se à pressão do próprio réu para que pessoa inabilitada 

procedesse a citação. Observe-se também que o erro da estagiária levou 

a própria vítima a reter o mandado, entendendo que aqueles documentos 

faziam parte de sua citação.

 Contudo, ao corrigir o seu erro, Pâmela tentou reaver o documento 

entregue por ela à vítima Regina Reverdito, o que levou o acusado Hiran, 

no intuito de tumultuar a situação e prejudicar as vítimas Mauro e Regina, 

contra quem demandava na esfera cível, afirmar que eles haviam 

subtraído o mandado de citação, dando causa, assim, à instauração do 

inquérito policial n. 638/2014/2ªDP-CBA/MT Cód. 385177, que tramitou 

perante a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá.

 Assim, como dito alhures, a autoria e a materialidade do crime previsto no 

artigo 339, caput, do Código Penal, se encontram confirmadas nos autos, 

restando demonstrado que o acusado (Hiran Vinicius) deu causa à 

instauração de investigação contra terceiros (Mauro e Regina), pela 

prática de crime do qual sabia serem inocentes, merecendo, assim, a 

condenação.

 Do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado em 

relação ao réu HIRAN VINICIUS DE MORAS MELO, qualificado nos autos, 

CONDENANDO-O na sanção penal descrita no art. 339, caput, do Código 

Penal.

 PASSO A DOSAR-LHE A PENA, PORTANTO:

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado é tecnicamente primário.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para o delito é 

de dois a oito anos, de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base 

de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Hira, como medida 

de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

 5 – Fixo ao acusado HIRAN VINICIUS DE MORAS MELO o regime aberto 

para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, 

do Código Penal.

 6 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade impostas ao acusado por 02 (duas) 

penas restritivas de direito (§ 2º, última parte), cujas condições deixo para 

serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

 7 - Tendo em vista que o réu permaneceu solto durante a instrução 

criminal e, não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

 8 – Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

“pro rata”.

 9 – Após o trânsito em julgado expeça-se a Guia de Execução, 

encaminhando-a ao Juiz da Vara de Execução competente para início do 

cumprimento da pena.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intime-se.

 Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 605442 Nr: 8838-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Autos nº 8838-24.2018.811.0064– Cód. nº 605442.

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face do acusado 

JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS, pela prática, em tese, dos 

delitos previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 c/c com o artigo 02 da 

Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2020 de 3769



 Às fls. 53/54, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis recebeu a denúncia, bem como determinou a citação do 

acusado.

 Às fls. 59, a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, sem 

arguir preliminares.

 Às fls. 74, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

05.09.2018.

 Às fls. 116, consta o Termo de Audiência, no qual foi homologada a 

desistência das testemunhas Leda Wilma dos Santos e Gidalzio Alves dos 

Santos, bem como foi determinado vista às partes para apresentação de 

alegações finais.

 Às fls. 179/182, o digno Representante do Ministério Público apresentou 

as alegações finais.

 Às fls. 181/187, a defesa do acusado apresentou as alegações finais.

 Às fls. 199, o Juízo da Comarca de Rondonópolis, declinou a competência 

para esta especializada, tendo em vista que os delitos apurados estão 

relacionados a grupo criminal organizado.

 É o relatório. Decido.

 Considerando que os autos aportaram nesta Especializada, DÊ –SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

 Após, INTIME-SE a defesa do acusado JAYSSON LEANDRO RODRIGUES 

DE BARROS do aporte dos autos neste Juízo.

Às providências.

 CUMPRA-SE

Cuiabá/MT, 12 de Dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 555258 Nr: 19998-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM HENRIQUE DE MELO SILVA, 

FABRICIO TEIXEIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, THIAGO LEITE DO ANJOS - OAB:20977/0

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER WILLIAN 

HENRIQUE DE MELO SILVA, Brasileiro, nascido em 07.02.1999, natural de 

Tangará da Serra/MT, filho de Fabio Jovelino de Melo e Roselaine Pedroso 

Daniel, portador do CPF nº 063.044.661-02, e FABRICIO TEIXEIRA 

SEVERO, Brasileiro, nascido em 03.05.1998, natural de Tangará da 

Serra/MT, filho de Marcio Aparecido Severo e Luciana Aparecida Teixeira, 

portador do CPF nº 063.044.661-02 pela prática do delito previsto no artigo 

2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, e CONDENAR os acusados pela prática do 

delito previsto no artigo 14 “caput” da Lei nº 10.826/2003.(...). "Deste 

modo, REVOGO o Decreto Preventivo de fls. 45/51, DETERMINO a imediata 

soltura dos acusados WILLIAN HERINQUE DE MELO SILVA e FABRICIO 

TEIXEIRA SEVERO, se por outro motivo não estiver preso, podendo 

recorrer em liberdade.EXPEÇAM-SE os Competentes Alvarás de 

soltura.Ademais, CONCEDO-LHES o direito de recorrer em liberdade.

(...).DISPOSIÇÕES FINAÍSDEIXO de CONDENAR o acusado WILLIAN 

HENRIQUE DE MELO SILVA, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.CONDENO 

o acusado FABRICIO TEIXEIRA SEVERO, ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Procedam-se as anotações e comunicações 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a  G e r a l  d a 

Justiça.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2019.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 363734 Nr: 3220-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INÊS DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 (...) o Ministério Público move em face de GEOWANO LUCK FRANCO DE 

MOURA, visando apurar suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 

351, §3º, por sete vezes, e artigo 317, §1º, na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal. Às fls. 374/376, este Juízo recebeu a denúncia, bem 

como determinou a citação do acusado. Às fls. 379, consta certidão de 

citação do acusado. Às fls. 380/389, a defesa do acusado apresentou 

Resposta à Acusação. É o breve relato. Decido.Compulsando detidamente 

os autos, observa-se que a defesa do acusado GEOWANO LUCK 

FRANCO DE MOURA, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminares, arrolou testemunhas e se 

reservou no direito de fazer sua defesa, por ocasião da instrução 

processual e nas alegações finais. Outrossim, os casos de absolvição 

sumária estão previstos no artigo 397 do Código de Processo Penal, in 

verbis: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; IV - extinta a punibilidade do agente. 

Analisando a Resposta à Acusação acostada às fls. 380/389, verifico que 

não houve comprovação manifesta de excludente de ilicitude do fato, 

excludente de culpabilidade, de extinção de punibilidade ou que o fato 

narrado na denúncia não constitua crime, pois há fortes indícios de autoria 

delitiva e materialidade, conforme se pode evidenciar na exordial 

acusatória, afastando a possibilidade de uma absolvição 

sumária.Outrossim, não havendo hipótese de eventual extinção do 

processo na forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 29 de 

Janeiro de 2020, às 14h00min.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. INTIMEM-SE, ainda, o 

acusado, a Defesa e o Ministério Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 359572 Nr: 22161-41.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOREDIAS ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA DA COSTA ELIAS - 

OAB:23120/O

 Ação Penal nº. 22161-41.2013.811.0042 – Cód. 359572

Ré: Joredias Almeida da Silva

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, em 11 

de setembro de 2017, em desfavor da ré Joredias Almeida da Silva, 

brasileira, casada, técnica de enfermagem, nascida em 03/09/1976, filha 

de Eredias Almeida da Silva e João Batista da Silva, portadora da RG nº 

1037815-4, residente e domiciliada à Rua 032, Quadra 06, Casa 12, Bairro 

Jardim das Oliveiras, Cuiabá/MT, telefone (65) 99215-2167, pela prática do 

delito tipificado no artigo 339, caput, do Código Penal.

Diz a denúncia, em síntese, que, em 14/04/2013, na Coordenadoria de 

Plantão Metropolitano nesta Comarca, a ré deu causa à instauração de 

investigação policial em face de Edésio Alves de Assunção, imputando-lhe 

a prática de crimes de que sabia ser inocente (homicídio tentado no âmbito 

da violência doméstica).

Consta ainda que, na data supramencionada, os Agentes Policias Militares, 

Alessandro Cardoso dos Santos e Edilelson da Silva Nazário, foram 
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acionados para atender um ocorrência de violência doméstica no Bairro do 

Planalto.

Ao chegarem ao local, os milicianos se depararam com Joredias Almeida a 

denunciada neste processo, com uma lesão na palma da mão esquerda, a 

qual disse que teria sido causada por um golpe de faca, desferido pelo 

seu esposo, o cidadão Edésio Alves de Assunção. Naquela ocasião, 

Joredias Almeida relatou que seu esposo, após ingerir bebida alcoólica, 

passou a questioná-la se estava tendo um caso extraconjugal e, na 

tentativa de obriga-la a confessar, Edésio Alves pegou uma faca, colocou 

na cintura e partiu na sua direção.

Na sequência, Joredias Almeida afirmou, ainda, que ao perceber as 

intenções de Edésio Alves, o seu filho Edésio Junior, que estava no local 

no momento, começou a gritar a fim de chamar a atenção para si e, 

temendo pela vida de seu filho, Joredias Almeida foi atrás do seu esposo, 

momento em que este se voltou para ela e com a faca na mão, tentou 

atingir sua barriga, não conseguindo consumar o seu intento, pois 

Joredias segurou a lâmina do objeto com as mãos, vindo a ferir-se.

Joredias Almeida alegou, ainda, que, não satisfeito, Edésio Alves tentou 

atingir o seu pescoço com a faca, sendo mais uma vez impedido por ela, 

ocasião em que ele lhe deu uma “gravata”, momento em que, várias 

pessoas entraram na residência e apartaram o casal.

Na ocasião do seu depoimento perante a autoridade policial, a denunciada 

Joredias Almeida manteve a mesma versão relatada aos policiais militares.

Sendo assim, em razão dos supostos fatos delituosos narrados, Joredias 

Almeida da Silva e Edésio Alves de Assunção foram conduzidos à 

Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano desta Comarca, onde foi 

lavrado o boletim de ocorrência nº 2013.97522 (fls. 168) e instaurado o 

auto de prisão em flagrante em desfavor de Edésio Alves de Assunção e 

o inquérito policial n. 644/2013/DEDM/MT.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denuncia em face de Edésio 

Alves de Assunção (vítima desse processo), pela prática do delito 

previsto no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 

61, inciso II, aliena “e” e “f”, todos do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº 

11.340/2006, a qual foi recebida pelo Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta 

Comarca, em 23/05/2013.

 Ocorre que no dia 11/06/2013, por ocasião da realização da audiência de 

instrução e julgamento, Joredias Almeida da Silva, ora denunciada, 

declarou que os fatos narrados por ela aos policiais e quando ouvida na 

delegacia não condizem com a verdade e que inventou os fatos porque 

estava com muita raiva.

Naquela ocasião, Joredias Almeida corroborou as declarações prestadas 

por Edésio Alves, durante as investigações, afirmando que ele chegou em 

casa bêbado, alterado, com ciúmes e veio para cima dela para lhe agredir, 

momento em que Joredias Almeida pegou uma faca e foi para cima dele e, 

que ao tentar pegar faca da sua mão, Edésio Alves acabou cortando-a.

Diante disso, aquele Juízo determinou a instauração de inquérito policial 

para apurar a prática do delito de denunciação caluniosa, ensejando a 

presente ação penal.

Por essas razões, o representante ministerial ofereceu denúncia em 

desfavor de Joredias Almeida da Silva dando-a como incursa no delito 

tipificado no art. 339, caput, do Código Penal.

A denúncia veio acompanhada do rol de testemunha e do inquérito policial 

(fls. 04/351) e foi recebida em 18 de outubro de 2017 (fls. 353/354).

A Denunciada Joredias Almeida da Silva foi citada, em 18 de março de 

2019 (fls. 380) e apresentou defesa escrita, em 17 de abril de 2019 (fls. 

381/382), a qual foi analisada, em 19 de junho de 2019 (fls. 383/384).

Realizou-se audiência de instrução, com ouvida da vítima Edésio Alves de 

Assunção e o interrogatório da ré Joredias Almeida da Silva (397/400).

Encerrada a instrução, as alegações finais do Ministério Público vieram, às 

fls. 207/211, pugnando pela absolvição da ré Joredias Almeida da Silva, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa, por sua vez, às fls. 406/409, requereu a absolvição da 

acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Joredias Almeida da Silva, dando-a como incursa nas 

penas do artigo 339, caput, do Código Penal, sob alegação de ter a 

denunciada dado causa à instauração de investigação policial, que 

posteriormente originou a ação penal nº 7081-37.2013.811.0042 (código n. 

346529), em desfavor de Edésio Alves de Assunção, imputando-lhe a 

prática de crime de que sabia ser inocente.

Em síntese, relatou a denúncia que Joredias Almeida da Silva e Edésio 

Alves de Assunção mantinham relação de afeto, e que no dia 14/04/2013, 

durante uma breve discussão, Edésio Alves teria tentado matar a 

denunciada Joredias Almeida.

Consta ainda que, na delegacia a acusada Joredias Almeida narrou que 

após desentendimento com Edésio Alves, esse a teria tentado atingi-la na 

barriga com uma faca, não conseguindo consumar o seu intento, pois 

Joredias segurou a lâmina do objeto com as mãos, vindo a ferir-se, 

restando comprovadas as lesões corporais por meio do laudo pericial de 

fls. 257/263.

Alegou, ainda, que não satisfeito, Edésio Alves tentou atingir o seu 

pescoço com a faca, sendo mais uma vez impedido por ela, ocasião em 

que ele lhe deu uma “gravata”, momento em que, várias pessoas entraram 

na residência e apartaram o casal.

Em razão dos supostos fatos delituosos narrados por Joredias Almeida da 

Silva, a autoridade policial instaurou o inquérito policial nº 

644/2013/DEDM/MT, em desfavor de Edésio Alves de Assunção, para 

apurar o delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, 

inciso II, c/c artigo 61, inciso II, aliena “e” e “f”, todos do Código Penal c/c 

art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, que, posteriormente, originou a ação penal 

nº 7081-37.2013.811.0042 (código n. 346529).

No entanto, em 11/06/2013, por ocasião da realização da audiência de 

instrução e julgamento, perante o Juízo da Segunda Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, a ré 

Joredias Almeida afirmou que os fatos narrados por ela aos policiais e 

quando ouvida na delegacia, não condizem com a verdade, roborando a 

versão apresentada por seu amásio. Declarou, ainda, que somente 

inventou os fatos porque estava com muita raiva.

Via de consequência, o Parquet denunciou a ré Joredias Almeida da Silva 

pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do 

Código Penal, in verbis:

“Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo 

judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação 

de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 

sabe inocente:

 Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa”.

 Conclui-se do dispositivo legal que, para a configuração do crime de 

denunciação caluniosa, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo 

ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos não 

comprovam, suficientemente, a intenção da ré Joredias Almeida da Silva 

de imputar os crimes a Edésio Alves de Assunção, sabendo ser ele 

inocente.

Pelo contrário, das provas colhidas, denota-se que realmente houve as 

lesões relatadas por Joredias Almeida, conforme o laudo pericial de fls. 

257/263, de modo que, os fatos narrados poderiam dar ensejo à 

instauração de inquérito policial, eis que não são falsos, havendo então a 

necessidade de se investigar o elemento subjetivo do tipo.

Das provas colhidas, nestes autos, não há como concluir se Edésio Alves 

tentou matar, ou não, a denunciada e, tampouco, há prova suficiente do 

dolo direto na conduta imputada à acusada, ao denunciá-lo a Autoridade 

Policial, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, 

inciso II, c/c artigo 61, inciso II, aliena “e” e “f”, todos do Código Penal c/c 

art. 7º, da Lei nº 11.340/2006.

Consigno, por ser importante, que o nó górdio da questão é saber se 

Joredias Almeida da Silva deu causa à instauração de inquérito policial 

que, posteriormente, originou a ação penal nº 7081-37.2013.811.0042 

(código n. 346529), imputando à Edésio Alves de Assunção fato do qual 

sabia ser ele inocente.

Na fase policial, a vítima (deste processo) Edésio Alves afirmou que após 

uma discussão, desferiu um golpe de faca, na intenção de assustar a 

vítima, momento que Joredias Almeida se defendeu, segurando a lâmina 

com as mãos, vindo a se ferir. Vejamos:

“... O declarante é casado com JOREDIAS ALMEIDA DA SILVA há 

aproximadamente vinte anos; Que chegou em e sua esposa (vítima) acha 

que o declarante tem outra pessoa no trabalho e o interrogado acha que 

também que sua esposa tem outra pessoa e começaram a discutir e o 

declarante agarrou a vítima pela cintura e o declarante pegou uma faca 

que estava próximo a cozinha e deixou no quarto próximo a cama no 
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quarto; Que posteriormente o declarante pegou a faca e foi para cima da 

vítima JOREDIAS ALMEIDA SILVA e tentou assusta-la, momento em que 

ela colocou as mãos para se defender de forma que cortou a mão da 

vítima; Que posteriormente chegou o irmão do declarante de nome PEDRO 

ALVES DE ASSUNÇÃO, que o afastou da vítima e que o interrogando saiu 

de um lado e a vítima saiu para outro lado e logo depois chegou a 

vizinhança; Que o interrogado suspeita que a vítima está traindo com filho 

da sua madrinha; Que o declarante ingeriu bebida alcoólica antes do fato; 

Que o declarante não agrediu seu filho e seu irmão e que seu filho 

EDVOLDO JUNIOR presenciou o fato; Que o declarante tentou desferir 

apenas uma golpe de faca na vítima segurou a faca com as mãos e depois 

não tentou mais desferir nenhum golpe de faca (arma branca); Que o 

interrogando não jogou a vítima no chão e não tentou enforcá-la; Que da 

outra vez que a vítima fez boletim de ocorrência da delegacia da mulher 

contra o interrogado, foi por ameaça; Que o interrogando não disse para a 

vítima que tem R$ 2.000,00 (dois mil) reais guardado e que não a ameaçou 

de pagar alguém para matá-la mesmo preso; Que o interrogando informa 

que se quisesse realmente matá-la o teria feito, pois o interrogando tem 

alta estatura e é forte e a vítima tem baixa estatura; (...) Que o declarante 

agrediu a vítima duas vezes, sendo a da presente ocorrência e uma outra 

vez que ocorreu aproximadamente há um mês e dez dias.” (Fase Policial – 

Edésio Alves de Assunção – fls. 156/157).

Como se vê, a vítima deste processo Edésio Alves de Assunção, na fase 

policial, informou que desferiu golpes de arma branca em direção da 

acusada Joredias Almeida, além de ressaltar que, se quisesse, a teria 

matado. Do exposto, é razoável concluir que os fatos narrados pela 

acusada Joredias Almeida da Silva podem ser verdadeiros, tanto que, 

ensejou a instauração do inquérito policial nº 1107/2015/DEDM/MT.

Em juízo, a vítima do processo, além de apresentar versão conflitante com 

seu depoimento na fase policial, se contradisse, visto que, em certo 

momento, afirmou que pegou a faca e se dirigiu na direção da acusada 

Joredias Almeida para agredi-la, mas, em outro momento asseverou que a 

denunciada que pegou a faca e foi na sua direção para agredi-lo, in 

verbis:

“... Na verdade isso aconteceu em 2013, houve uma pequena 

desconfiança minha em relação a ela (Joredias). (...) Eu foi trabalhar outro 

plantão no pronto socorro, no final de semana. Eu voltei, e eu já estava 

meio desgostoso da vida e fui tomar mais cerveja, que tinha um bar no 

ponto final, ali perto do alambrado, cheguei lá e tomei algumas cervejas lá 

e voltei e, cheguei e perguntei, eu estava meio bêbado, e ai se encontrou 

com o seu primo. (...) ai eu cheguei e perguntei se ela tinha encontrado ele 

hoje, ela disse que não e falou para com isso, para com isso, em vez de 

eu ir descansar porque eu estava com sono e, foi tomar outra cerveja, 

entendeu, ai eu não sei o que deu em mim, e como eu trabalhava a noite e 

ela ficava sozinha em casa, ela teve um deslize, eu peguei uma faca e 

quando eu foi para agredir ela, ela segurou o corte da faca, mas, não foi 

com a intenção de fazer o mau para ela. (Parquet – o senhor que pegou a 

faca então?) Não, ela tinha na cômoda. (Parquet – o senhor foi para 

agredi-la?) Para agredi-la. (Parquet – de mão limpa) Isso, ai ela pegou a 

faca que estava na cômoda, quando eu foi agredir ela, eu puxei a faca da 

mão dela e lesionou o dedo dela, entendeu, ai começou aquela confusão, 

vizinho e tal, ai veio o CISC. (Parquet – a violência parou ai?) Parou, parou, 

é que meu filho também chegou, ele ficou tão nervoso e pegou ... 

(inaudível), mas, tudo isso que aconteceu foi por caso da bebida, a bebida 

encoraja a pessoa. (...) (Parquet – o senhor não agrediu ela com a faca, 

nem na barriga e nem no pescoço?) Não, não, lesionou só o dedo, que no 

processo está um milímetro ou um centímetro. (Parquet – o senhor foi 

acusado de tentativa de homicídio) isso ai é o seguinte, isso ai aconteceu 

porque ela estava nervosa e logo juntou colega mais próxima dela, irmão, 

o CISC logo ali, eu morava de frente com a base. Eu acho que foi colega 

que colocou isso na cabeça e ela nervosa também, que ela ficou 

apavorada, ela saiu para rua gritando. (...) (Parquet – essa faca estava na 

onde?) Na cômoda. (Parquet – ela tinha costume de guarda essa faca lá?) 

Porque ela dormia a noite sozinha, o bairro ali (inaudível) da base era 

perigo. (Parquet – que tipo de faca era essa?) Uma faca de corte normal, 

de corta carne, de cabo de madeira. (...) (Juiz – Em um determinado 

momento ele disse que ele pegou a faca) (Parquet – como foi essa história 

da faca, faca estava na cômoda? Quem que pegou a faca primeiro?) Na 

cômoda, eu fui tomar a faca da mão dela, por isso que eu (inaudível) 

peguei a faca dela.(Parquet – então quando você foi partir para agressão, 

ela pegou a faca para se defender?) Isso. (...) (Parquet – o senhor 

conseguiu tirar a faca da mão dela?) Na verdade, eu tentei puxar, porque 

eu estava bêbado, eu estava em uma situação, sinceramente, de não vê 

nada na minha frente, estava com a vista curva, então eu puxei a faca 

dela, mas, logo nesse instante o meu filho entrou e, a faca não ficou 

diretamente na minha mão, acho que caiu sei lá. (Parquet – ela pegou a 

faca logicamente no cabo, né? O senhor foi na folha da faca para tentar 

tomar dela? Como é que foi isso?) Ela pegou entre o cabo e o meio da 

lâmina, que eu puxei e logo lesionou.” (Fase Judicial – Edésio Alves de 

Assunção – fls. 397/400).

 Acresço que ambos os depoimentos prestados pela vítima (desse 

processo) Edésio Alves de Assunção, demostram que os fatos narrados 

pela acusada podem ser verdadeiros, razão pela qual, ensejou a 

instauração de inquérito policial e competente ação penal. Consigno, ainda, 

que diante do caso concreto, é difícil saber se a denunciada tinha ciência, 

ou não, da inocência de Edésio Alves.

Por sua vez, a ré Joredias Almeida da Silva declarou:

“... Isso aconteceu em 2013, ele (Edésio) chegou em casa de manhã, 

porque nos dois trabalhávamos em hospital, trabalhava não, ainda, 

trabalhamos, ai ele chegou do trabalho e foi para o bar beber, ele nunca 

tinha feito isso, chegou lá ele meteu a cara na bebida até às quatro da 

tarde, eu tinha feito (inaudível). Ele chegou em casa eu estava dormindo, 

ele me acordou e, perguntou na onde estava o perfume e eu falei que não 

tinha pegado, ele disse pegou, ai eu disse que peguei, eu fui lá e peguei 

perfume. Ele virou para mim e falou assim “você ficou com o filho da sua 

madrinha?”, eu falei que não, ele falou ficou, eu disse que não, ai ele 

queria que eu falasse, só que ai ele pegou e foi para a cozinha e pegou a 

faca e enfiou dentro da calça, ai ele ficou falando “ficou ou não ficou?” eu 

disse você quer que eu fale a verdade? Você quer que eu minto?, se 

você quiser que eu minto eu minto, só que eu não fiquei com ele, eu não 

fiquei, ele ficou tentando que eu falasse, quando ele pegou a faca de 

dentro da calça e eu corri para o banheiro, quando eu corri para dentro do 

banheiro, meu filho caçula gritou “pai, não”, quando ele gritou, ele foi para 

o lado do meu filho, só que ai eu peguei e abria a porta e foi para cima 

dele, ai nós dois começamos a “amoitar”, ele com a faca na mão tentou 

golpear meu pescoço, eu bati, o que eu bati na mão, eu senti. Ele tentou 

primeiro na minha barriga, depois que ele foi no meu pescoço, só que ai, 

eu segurei e cortou a minha mão, ai ele virou tentando me enforcar, eu 

escutei que meu filho correu para chamar o tio, o tio veio e, nesta hora, 

minha vista ficou escura, ai ele entrou e gritou Edésio não e, ele me soltou 

e meu caçula me pegou e levou para fora, foi isso que aconteceu. 

(Parquet – essa versão disse agora foi a primeira versão, quando a 

senhora chamou a policia militar e quando a senhor foi lá na delegacia e, 

depois disso seu marido foi preso, por quatro meses, e quando a senhora 

teve aqui no fórum a senhora desdisse, que na verdade a senhor que 

tinha pego a faca e na tentativa de desarma a senhora a senhora se 

cortou, que não houve golpe na barriga, por isso ele foi posto em liberdade 

e o processo foi arquivado, isso foi em 2013, depois disso, em 2017, 

quatro anos após, ao ser ouvida pelo delegado, a senhora disse que 

realmente a senhora mentiu quando chamou a policia) Eu posso explicar o 

porque? Na época que ele foi preso, a minha filha ficou chorando muito, 

entendeu e, lá dentro do presídio parece que morreu um presidiário, ai eu 

fiquei com a consciência pesada porque ele foi preso, por isso que eu fiz 

tudo isso, contra a minha pessoa.(...) (Defesa – estava com quem essa 

faca?) Com ele.”

Observa-se, que a ré Joredias Almeida da Silva afirmou que somente 

apresentou versão inverídica por estar sob forte abalo emocional, em 

razão da sua filha estar triste porque Edésio Alves se encontrava preso e 

por se sentir culpada por ele estar nesta situação.

 Conclusivamente, tenho que não há provas suficientes da configuração 

do delito de denunciação caluniosa, uma vez que não há como saber se a 

conduta perpetrada pela acusada Joredias Almeida da Silva de acusar 

seu companheiro, tenha se dado, sabendo que ele era inocente.

Portanto, não se implementou a última elementar do tipo para configuração 

do delito em questão, isto é, que a denunciada tinha plena ciência da 

inocência de Edésio Alves de Assunção. Sobre o tema, leciona Luiz Regis 

Prado:

“(...) a conduta incriminada consiste em dar causa (motivar, provocar, 

originar) a instauração de investigação policial, processo judicial, 

instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de 

improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 

sabe inocente.” (Código Penal Comentado. 7. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1075) (n. n.)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2023 de 3769



O elemento subjetivo do delito em questão consiste no dolo direto, na 

ciência da falsidade do fato criminoso atribuído à vítima da denunciação 

caluniosa.

 Anoto entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“(...) No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do 

agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática 

criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria 

convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que 

o denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de 

investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo 

eventual.” (HC 89.551/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

Julgado em 12/02/2008) (n. n.)

 Desta forma, tenho que, ao relatar a estória à autoridade policial e em 

juízo, a denunciada não atuou contra a própria convicção e com 

conhecimento de causa, de que Edésio Alves de Assunção era inocente, 

no caso das lesões que lhe produziu.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSIDADE 

IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA 

PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO QUANTO AOS 

DELITOS EVENTUALMENTE PRATICADOS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. I 

- (...). II - No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte 

do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática 

criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria 

convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que 

o denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de 

investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo 

eventual. Ademais, a denunciação caluniosa exige que a imputação verse 

sobre fato definido como crime. Vale dizer, configura-se atípica a conduta 

daquele que imputa a terceiro a prática de fato também atípico (NILO 

BATISTA, in O Elemento Subjetivo do Crime de Denunciação Caluniosa, Ed. 

Liber-Juris, Rio de Janeiro, 1975, pg. 55), hipótese ocorrente nos autos. III 

- De outro lado, é também atípica a conduta do paciente relativamente ao 

delito de falsidade ideológica, porquanto, no caso concreto, a atipicidade 

da conduta restou de pronto detectável, sendo, daí, contextualmente 

irrelevante. IV - Desta forma, evidenciada, na hipótese, a atipicidade das 

condutas, imperioso o trancamento da ação penal relativa aos delitos de 

denunciação caluniosa e falsidade ideológica. Ordem concedida.” (STJ, 

Processo 200702036530, HC/CE, Rel. Félix Fischer, pub. 14/04/2008). (n. 

n.)

“PENAL. HABEAS-CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO 

SUBJETIVO. NÃO DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL. 

TRANCAMENTO. - Para a configuração do crime de denunciação 

caluniosa (CP, art. 339) é essencial a presença do elemento subjetivo 

consubstanciado na circunstância de ter o agente a certeza da inocência 

da vítima. - Não constando da denúncia a descrição de tal circunstância, 

como na hipótese em que o agente se limita a denunciar que os presos de 

uma Delegacia sofreram sevícias e humilhações, fato real em que apenas 

se nega a autoria, a ação penal por denunciação caluniosa ressente-se 

de justa causa, impondo-se o seu trancamento. - Recurso ordinário 

provido. Habeas-corpus concedido.” (STJ, RHC 9765/RJ, Rel. Min. Vicente 

Leal, 6ª T., RT 794, p. 543) (n. n.)

O doutrinador Paulo José da Costa Júnior ensina que “(...) a objetividade 

jurídica do delito de denunciação caluniosa é dúplice. Primeiramente, visa 

evitar que a administração da justiça seja iludida e distorcida. Em segundo 

lugar, impedir que a liberdade e a honra do cidadão inocente sejam 

colocados em perigo, ou comprometidas” (Costa Júnior, Paulo José da 

Costa. Código Penal Comentado. 8ª Ed., Revista Atualizada. Ano 2005, 

pág. 1104 e 1105). (n. n.)

 Diante do duvidoso conjunto probatório encartado aos autos não é 

possível afirmar que a acusada tivesse certeza quanto à inocência do 

ofendido Edésio Alves de Assunção, ao imputar-lhe a prática do delito 

previsto no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 

61, inciso II, aliena “e” e “f”, todos do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº 

11.340/2006 e, imperando a absoluta dúvida sobre a ocorrência da má-fé 

por parte da denunciada, impõe-se a aplicação do princípio do “in dubio 

pro reo”.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, 

DO CP. FALTA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 

1. Ré condenada pela prática do delito previsto no art. 339, caput, do CP. 

2. As provas, no caso concreto, não são suficientes para demonstrar a 

prática do delito pela acusada, uma vez que há indicativos de que a 

imputação não tenha sido falsa. 3. Na dúvida, deve ser mantida a 

absolvição. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 

70075947085, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Julio Cesar Finger, Julgado em 10/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, 

DO CP. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO 

FATO. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 

ABSOLVIÇÃO. 1. Ré condenada pela prática do delito previsto no art. 339, 

caput, do CP. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ou da 

irrelevância penal dos fatos à denunciação caluniosa. 3. As provas, no 

caso concreto, não são suficientes para demonstrar a prática do delito 

pela acusada, uma vez que há indicativos de que a imputação não tenha 

sido falsa. 4. Na dúvida, deve ser absolvida a ré, com base no art. 386, 

VII, do CPP. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70074394172, 

Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar 

Finger, Julgado em 08/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 

E FALSO TESTEMUNHO. No caso, a prova colhida no caderno processual 

contra o réu acusado do roubo é insuficiente, baseada exclusivamente 

nas declarações da vítima, que são contrapostas pela versão do réu, o 

qual afirma não ter assaltado a vítima, que o acusa falsamente em razão 

de uma dívida não paga. Ambas as versões são coerentes e verossímeis, 

não havendo outras provas que possibilitem o desate do que realmente 

aconteceu. Assim, ausente prova segura sobre a materialidade do 

fato-subtração, que desencadeou as demais acusações, tampouco é 

possível a manutenção das condenações por denunciação caluniosa e 

falso testemunho. Neste passo, a prova colhida pela acusação é frágil e 

não derrui a versão exculpatória apresentada pelos réus, sendo 

instaurada dúvida invencível sobre a materialidade dos fatos denunciados, 

razão pela qual a absolvição de todos é medida impositiva, com força no 

princípio humanitário in dubio pro reo. Determinação de expedição de 

alvará de soltura em favor do réu preso cautelarmente, se por al ele não 

estiver preso. APELOS PROVIDOS. M/AC 7.539 - S 30.11.2017 - P 494 

(Apelação Crime Nº 70075190041, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado 

em30/11/2017)

 Do exposto, inexistindo provas concretas que apontem a autoria do crime 

por parte da acusada e por ausência do dolo específico, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida 

pelo “parquet” estadual e ABSOLVO a acusada JOREDIAS ALMEIDA DA 

SILVA, do delito que lhe for imputado, fazendo-o com fulcro no artigo 386, 

VII do Código de Processo Penal.

Ressalto, finalmente, que nestes autos não existem bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações de estilo, a fim 

de possibilitar a baixa e anotações respectivas em nome do acusado.

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

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 580440 Nr: 22813-48.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO 

ARCANJO RIBEIRO, NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO, AGNALDO GOMES 

DE AZEVEDO, GIOVANNI ZEM RODRIGUES, ADELMAR FERREIRA LOPES, 

MARCELO GOMES HONORATO, PAULO CESAR MARTINS, SEBASTIÃO 

FRANCISCO DA SILVA, BRENO CESAR MARTINS, BRUNO CESAR 

ARISITIDES MARTINS, AUGUSTO MATIAS CRUZ, JOSE CARLOS DE 

FREITAS, VALCENIR NUNES INERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA ZANATTA 

VOLPONI FREITAS - OAB:19461/O, ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975B, BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833/MT, 

FABIO HELENE LESSA - OAB:16633, GERSON MEDEIROS - OAB:5637, 
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MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/0, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22.764, MURAT DOGAN - OAB:6.917, PABLINE 

MAYARA BABOSA BELFORT MENDEIROS - OAB:23873/O, PAULO 

INACIO DIAS LESSA - OAB:13887/O, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS 

- OAB:13562, RIBAMAR CUNHA - OAB:12.682-A, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16.505-B, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Autos nº. 22813-48.2019.811.0050 – Cód. 580440

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Mariano Oliveira da Silva, João Arcanjo Ribeiro, Agnaldo Gomes de 

Azevedo, Giovanni Zem Rodrigues, Noroel Braz da Costa Filho, Adelmar 

Ferreira Lopes, Sebastião Francisco da Silva, Marcelo Gomes Honorato, 

Paulo Cesar Martins, Breno Cesar Martins, Bruno Cesar Martins Aristides 

Martins, Augusto Matias Cruz, Jose Carlos de Freitas e Valcenir Nunes 

Inerio, pelas eventuais práticas dos delitos tipificados no art. 2º, caput e 

§2° e 3º e 4° III da lei n° 12.850/13; art. 58 caput, e §1° alínea A, B, C, e D 

do decreto n° 6259/44; art. 158 e 159 do CP e art. 1° caput, e §1°, II, 2° e 4° 

da lei n° 9.613/98.

Às fls. 2.042/2.052, a Defesa do réu João Arcanjo Ribeiro formulou o 

pedido de restituição de bens apreendidos, tendo o Parquet se 

manifestado a fls. 2.053.

Às fls. 2.058/2.065, a Defesa do réu Augusto Matias Cruz pleiteou pela 

autorização de viagem no período de 14/01/2020 a 30/01/2020.

É o relatório do necessário. Decido.

Diante da proximidade do recesso forense (20/12/2019 – 06/01/2020) e, 

evitando prolongar a instrução processual, DETERMINO o 

desentranhamento dos requerimentos supramencionados, procedendo a 

sua juntada nos AUTOS Nº. 18161-85.2019.811.0042 – Cód. 575487.

Após, dê-se vista do incidente nº. 18161-85.2019.811.0042 – Cód. 575487 

ao Ministério Público para, com urgência, se manifestar acerca do pleito 

formulado pela Defesa do réu Augusto Matias Cruz.

Advirto, ainda, as Defesas dos demais réus que os futuros requerimentos, 

tais como: análise de medidas cautelares diversas da prisão ou referente 

às condições impostas, bem como, restituição de bens apreendidos, 

deverão ser dirigidos àquele incidente.

Após, voltem-me este feito concluso para análise das respostas á 

acusação.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550207 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA, ANDREIA REGINA DOMINGOS 

RODRIGUES, JUNIO JOSÉ GRACIANO, PAULA JOCA DORIGON 

GRACIANO, ADRIANO FROELICH MARTINS, HARAN PERPETUO 

QUINTILIANO, JOSÉ CARLOS DE BARROS MIRANDA, HEBERTH OLIVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE BARROS 

IBARRA PAPA - OAB:26844/O, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, 

EDUARDO MAHON - OAB:6363/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/O, Everly 

Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:8310B, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - OAB:8000, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570/B

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa do Acusado Adriano Froelich Martins, para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579791 Nr: 22262-68.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR 

RIBEIRO-OAB/MT 5.127 - OAB:5.127/MT.

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado Julio Cesar Ribeiro - OAB/MT 

5127, acerca de audiência designada para dia 28 de Janeiro de 2020, às 

15h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 564004 Nr: 38174-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - OAB:6846, THOMAZ 

HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 AÇÃO PENAL Nº 38174-13.2016.811.0042 CÓDIGO 564004

SENTENÇA.

VISTOS.

Autos desmembrados da Ação Penal nº 36628-20.2016.811.0042 – 

Código 459199.

Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público Estadual move em face 

de JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, pela prática, em tese do delito 

previsto no artigo 2º, § 2º, DA Lei nº 12.850/2013.

Narra a denúncia o seguinte:

“(...)

 II – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, § 2º da Lei nº 

12.850/2013).

Consta do incluso Inquérito Policial que, no período compreendido entre o 

último semestre do ano de 2015 até a data hodierna, os investigados 

JOÃO BATISTA COSTA SHANCHE, vulgo “JOAOZINHO, JEAN CARLOS DE 

MELO BATISTA, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, vulgo “BODE”, LUIZ 

DELIPE DA SILVA ROSA, vulgo “MALANDRÃO”, integraram organização 

criminosa denominada “CV-MT” Comando Vermelho de Mato Grosso, 

engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e 

Homicídio.

Como é sabido, já foram ofertadas por este GAECO outras denúncias em 

face de integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso.

Não obstante, esta facção criminosa vem se expandindo no Estado e 

arregimentando cada vez mais integrantes e fortalecendo a atuação do 

bando em terras Mato-Grossenses,

Através das investigações, foi possível constatar que os líderes do bando 

encontram-se segregados em ergástulo público, porém se utilizam dos 

“soldados” que estão em liberdade para colocar em prática ações 

delituosas por eles arquitetadas.

Além do mais, é importante destacar que, com a transferência dos 

principais líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso, outro assumiram 

a liderança da facção criminosa.

Através das investigações realizadas nestes autos, foi possível 

vislumbrar por meio dos diálogos que JOÃO BATISTA SANCHES, o vulgo 

“JOÃOZINHO” demonstra liderança na facção criminosa, tanto no 

planejamento e determinando a prática de crimes, como homicídios, quanto 
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no batismo de novos integrantes.

As interceptações capturaram diálogos em que o denunciado JOÃO 

BATISTA SANCHES afirma que batizou o denunciado JOENILSON 

AMANCIO DIAS BRAGA, vulgo “MALANDRÃO”. Vejamos os diálogos:

(QUADRO DAS CONVERSAS CAPTADAS)

No mesmo sentido, o denunciando JOÃO BATISTA SANCHES, vulgo 

“JOÃOZINHO” conversou sobre o batismo de THIAGO BENTO ALMEIDA 

DA SILVA, vulgo “BODE.

Consta dos autos que os denunciados THIAGO BENTO e LUIZ FELIPE DA 

SILVA ROSA mataram a vítima João Vitor Conceição Cintra, e após o delito 

o último teria se escondido temendo ser morto, já que o homicídio foi 

praticado em desacordo com a ordem anteriormente emanada pela facção 

criminosa.

Vejamos os diálogos:

(QUADRO DAS CONVERSAS CAPTADAS)

Embora à época do homicídio o representado THIAGO BENTO ainda não 

fosse batizado na facção, já que posteriormente é tratado sobre seu 

batismo, tanto ele quanto o representado LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, 

vulgo “FILIPINHO” já se submetiam às regras do Comando Vermelho, tendo 

em vista que, por ocasião do homicídio supracitado, é questionado se eles 

teriam ou não passado “por cima da voz” do CV/MT.

Neste ponto, merece destaque o fato de que o batismo na facção 

criminosa é mera formalidade, bastando, segundo determinação a 

legislação, que o indivíduo se submeta às ordens e disciplinas impostas 

pelo bando criminosa, o que, de fato, ocorreu no presente caso em 

relação a THIAGO e LUIZ FELIPE.

Embora já se submetesse as regras do Comando Vermelho, vislumbra-se 

do diálogo a seguir que o denunciado JOÃO BATISTA propõe o “batismo” 

de THIAGO na facção criminosa, o que foi aceito pelo último. Vejamos:

(QUADRO DAS CONVERSAS CAPTADAS)

As interceptações telefônicas, também, foram pródigas em captar 

conversas de JEAN CARLOS DE MELO BATISTA, que evidenciam também 

ser este último integrante da malfadada facção criminosa.

Nos referidos diálogos, JEAN se mostra indignado com a morte de 

“DOUGLINHAS” “IRMÃO” do COMANDO VERMELHO, e na oportunidade 

planeja a vingança desse homicídio.

(QUADRO DAS CONVERSAS CAPTADAS)

III – DOS PEDIDOS

 Ex positis, os denunciados abaixo arrolados incorreram nas seguintes 

figuras típicas:

1) JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, vulgo “JOÃOZINHO” (artigo 2º, §§ 

2º e 3º da Lei nº 12.850/2013);

2) THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, vulgo “BODE” (artigo 2º, § 2º da 

Lei nº 12.850/2013);

3) LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, vulgo “FELIPINHO” (artigo 2º, § 2º da Lei 

nº 12.850/2013);

4) JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, vulgo “MALANDRÃO” (artigo 2º, § 

2º da Lei nº 12.850/2013);

5) JEAN CARLOS DE MELO BATISTA, (artigo 2º, § 2º da Lei nº 

12.850/2013); (...)”

Assim narrou a denúncia.

Portaria de instauração datada de 12.08.2016, às fls. 21/23.

Às fls. 25/98, foram encartados aos autos cópias dos Inquéritos Policiais 

que subsidiou o presente feito, (IP nº 1450/2015 – B.O nº 2015.325404) (IP 

nº 103/2016 – B.O nº 2016.26173) (IP nº 94/2016 – B.O nº 2016.26173) (IP 

nº 1003/2016 – B.O nº 2016.29607) (IP nº 341/2015 – B.O nº 

2015.340914) (IP nº 347/2015 – B.O nº 2015.347233) (IP nº 363/2015 – 

B.O 2015.337134), os quais foram perpetrados por membros do Comando 

Vermelho – CV-MT.

 Relatório final da Autoridade Policial, às fls. 255/265.

A denúncia foi devidamente recebida em 13.02.2017, conforme fls. 

267/269.

Às fls. 275/276, foi juntado o mandado de citação do acusado JEAN 

CARLOS DE MELLO BATISTA, com diligência negativa.

Às fls. 287/288, o acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, 

compareceu aos autos, através de Advogado constituído, conforme 

instrumento de procuração.

Às fls. 289/292, foi proferida decisão em Regime de Exceção, mantendo a 

Prisão preventiva dos acusados, pelos próprios fundamentos.

Às fls. 300, a defesa do acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, 

informou novo endereço para citação do mesmo.

Às fls. 306, foi certificado pela Gestora Judicial, que o endereço informado 

pela defesa do acusado, é o mesmo constante no mandado de fls. 

275/276.

Às fls. 307/308, foi expedido Edital de citação para o acusado JEAN 

CARLOS DE MELLO BATISTA.

Às fls. 330/333, o magistrado que presidia o feito, à época, indeferiu a 

revogação da prisão preventiva JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, bem 

como designou o dia 09.10.2017, às 14, para a realização da Audiência de 

Instrução e Julgamento.

Às fls. 357, a defesa do acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, 

apresentou Resposta à acusação, apresentando rol de testemunha.

Em Audiência realizada no dia 09.10.2017, foi constatada a ausência das 

testemunhas de acusação, o que restou prejudicada, sendo designado o 

dia 06.11.2017, às 14h, para a realização da Audiência de Instrução. Por 

fim, foi deferido o pleito formulado pela defesa do acusado JEAN CARLOS 

DE MELLO BATISTA, em razão de se encontrar foragido, sendo nomeada 

a Defensoria Pública para prosseguir na defesa do mesmo.

Em Audiência realizada no dia 06.11.2017, foi constatada a ausência dos 

acusados, uma vez eu não foram trazidos pela escolta, o que restou 

redesignada para o dia 04.12.2017, Às 14h.

Em Audiência realizada no dia 04.12.2017, restou declarada a revelia do 

acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, bem como preclusa as 

oitivas das testemunhas de defesa KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA 

e JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA.

Às fls. 449/456, o magistrado que presidia o feito à época, indeferiu o 

pedido de revogação formulada pela defesa do acusado JOENILSON 

AMANCIO DIAS BRAGA, bem como designou o dia 26.04.2018, às 14h, 

para a realização da Audiência de Instrução, em Continuação.

Às fls. 473/474, foi juntado aos autos o ofício nº 203/2018/GEPOL, 

subscrito pelo Sr. Flávio Henrique Stringueta – Delegado de Polícia, 

informando que as diligências quanto ao cumprimento o Mandado de 

Prisão Preventiva em desfavor de JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA 

restaram infrutíferas, ante a não localização do acusado.

Em Audiência de Instrução, em Continuação, realizada no dia 26.04.2018, 

foram inquiridas as testemunhas de acusação LEANDRO GOMES DE 

ALMEIDA, MAXWEL JOSÉ PEREIRA e BRUNO SANTOS BARBOSA, bem 

como interrogado o acusado JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA. 

Homologada a desistência das demais testemunhas de defesa do acusado 

JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA. Por fim, foi designado o dia 

28.05.2014, às 14h30, para a realização da Audiência de Instrução, em 

Continuação.

Às fls. 488/489, foi juntado aos autos o Malote Digital nº 81120183325915, 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, comunicando a 

distribuição da referida Carta Precatória, bem como o dia designado para o 

interrogatório do acusado JOÃO BATISTA COSTA SANCHES.

Às fls. 491/496, o digno Promotor de Justiça pugnou pelo indeferimento da 

Revogação da Prisão Preventiva do acusado JOENILSON AMANCIO DIAS 

BRAGA, requerida em Audiência no dia 26.04.2018.

Às fls. 497/500, o magistrado que presidia o feito à época, indeferiu o 

pedido de revogação da prisão preventiva, formulada pela defesa do 

acusado JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, bem como determinou a 

juntada da Carta Precatória expedida ao Juízo da 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis/MT, devidamente cumprida. Por fim, determinou 

vista às partes, para se manifestarem na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal.

 Às fls. 501/515, foi juntada aos autos a Carta Precatória expedida ao 

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, com a 

finalidade de proceder o interrogatório do acusado JOÃO BATISTA 

COSTA SANCHES, devidamente cumprida.

Às fls. 526/527, o digno Promotor de Justiça, nada requereu na fase do 

artigo 402 do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestaram, os dignos Promotores de Justiça pugnaram 

pela procedência da denúncia, a fim de condenar os acusados JOÃO 

BATISTA COSTA SANCHES, nos termos do artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

12.850/2013 e JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA e JEAN CAERLOS 

CARLOS DE MELLO BATISTA, nos termos do artigo 2º, § 2º da Lei nº 

12.850/2013, conforme fls. 535/567.

Às fls. 561/567, a Defensoria Pública apresentou os Memoriais finais, em 

favor de JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA e JOÃO BATISTA COSTA 

SANCHES, pugnando pela absolvição dos mesmos.

Às fls. 568/576, o magistrado que presidia o feito à época, proferiu 

sentença condenatória em face dos acusados JOENILSON AMANCIO 
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DIAS BRAGA, JOÃO BATISTA COSTA SANCHES e JEAN CARLOS DE 

MELLO BATISTA.

Às fls. 576/578, a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração 

contra a r. sentença condenatória de fls. 568/576.

Às fls. 579/583, o digno Promotor de Justiça opôs Embargos de 

Declaração contra a r. sentença condenatória de fls. 568/576.

Às fls. 606/608, o magistrado que presidia o feito à época, deu provimento 

aos Embargos de Declaração opostos pelas partes, a fim de reconhecer o 

período em que os acusados JOENILSON e JOÃO BATISTA, e proceder a 

detração penal, bem como revogar a prisão preventiva dos mesmos, em 

razão do regime inicial para cumprimento. Por fim, anulou parcialmente a r. 

sentença condenatória em relação ao acusado JEAN CARLOS DE MELLO 

BATISTA, em razão de não ter apresentado os Memoriais finais.

Às fls. 609, foi certificado o desmembramento dos autos, em relação o 

acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, conforme determinado às 

fls. 606/608.

Às fls. 611, este Juízo determinou vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentação dos Memoriais Finais, quanto ao acusado JEAN 

CARLOS DE MELLO BATISTA.

Às fls. 612/617, a Defensoria Pública arguiu nulidade quanto a citação e 

suspensão do feito o acusado Jean Carlos, ante a ausência de citação 

válida.

Às fls. 618/623, foi juntado aos autos o cumprimento do Mandado de 

prisão do acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA.

Às fls. 626/628, foi encartado aos autos o Termo de Audiência de 

Custódia do acusado JEAN CARLOS, onde foi mantida a prisão preventiva 

do mesmo.

Às fls. 629/632, o digno Promotor de Justiça pugnou contrariamente ao 

acolhimento da arguição de nulidade requerida pela Defesa, às fls. 

612/617.

Às fls. 636/640, este Juízo rechaçou a nulidade suscitada quanto a 

ausência de citação válida, e reconheceu a nulidade quanto a ausência de 

intimação do mandatário acerca da renúncia, tornando sem efeito a 

nomeação da Defensoria Pública, às fls. 373, bem como determinando a 

intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono.

Às fls. 644/649, a nova defesa constituída pelo acusado JEAN CARLOS 

DE MELLO BATISTA, apresentou os Memoriais Finais, pugnando pela 

absolvição do mesmo.

Às fls. 650, este Juízo determinou a intimação do patrono do acusado 

JEAN CARLOS, para apresentar o instrumento de procuração, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Às fls. 652/653, a defesa do acusado apresentou o Instrumento de 

Procuração.

É o relatório.

Decido.

Os autos tramitam regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou 

nulidade que impeça a prolação da sentença, passo a análise do MÉRITO.

O acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, foi denunciado pela 

prática do delito previsto no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013.

“Art. 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2º - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização 

criminosa houver emprego de arma de fogo.”

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, se 

encontram devidamente comprovados, através do Relatório de 

interceptação telefônica e dos depoimentos, os quais passo a 

transcrever:

DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Primeiramente, vale salientar, que o Compartilhamento das Provas 

produzidas requerida pela Autoridade Policial, foi deferido pelo Juízo da 8ª 

Vara Criminal, nos autos nº 26344-84.2015.811.0042 – Código 420843.

 Ressurge dos autos, que as investigações iniciaram mediante Portaria 

datada de 12.08.2016, em razão do Relatório Final nº 177/2016 – NI 

DERF-CBA, onde restou constatado a existência de diversos crimes, como 

Roubos, Furto e Homicídios (IP nº 1450/2015 – B.O nº 2015.325404) (IP nº 

103/2016 – B.O nº 2016.26173) (IP nº 94/2016 – B.O nº 2016.26173) (IP nº 

1003/2016 – B.O nº 2016.29607) (IP nº 341/2015 – B.O nº 2015.340914) 

(IP nº 347/2015 – B.O nº 2015.347233) (IP nº 363/2015 – B.O 

2015.337134), os quais foram perpetrados por membros do Comando 

Vermelho – CV-MT.

Extrai-se do Relatório Técnico Final nº 051/2016 – NI DERF CBA – 

OPERAÇÃO “GATILHO” Parte I (Apenso Cópia do IP nº 825/2016/DERF 

CAUTELAR), que após a morte do indivíduo Douglas Diniz Soares, foi 

possível captar conversa telefônica de JOÃO BATISTA e JEAN CARLOS 

DE MELLO BATISTA, com outros integrantes do Comando Vermelho.

No áudio captado no dia 14.11.2015, às 16h14min, é possível verificar a 

conversa entre o JEAN CARLOS e o indivíduo “Paulinho” (Áudio: 

13462194.WAV), onde Jean Carlos pede para ir buscar um “gurizinho”, 

que mora no Bairro Osmar Cabral, para vingar a morte de “Douglinhas”, 

conforme transcrição:

 Na mesma data, às 16h28min, é possível verificar, ainda, a conversa 

captada entre o acusado JEAN CARLOS e o indivíduo “Playboy” (Áudio: 

13462315.WAV), onde JEAN CARLOS passa informações do suspeito 

que matou “Douglinhas”, conforme transcrição:

 Ainda, na mesma data, às 16h30min, é possível verificar, a conversa 

captada entre o acusado JEAN CARLOS e um indivíduo não identificado 

(Áudio: 13462315.WAV), ocasião em que JEAN CARLOS informa que os 

três possíveis suspeitos de matar o “Douglinhas” estão juntos, e pede 

para ir lá matá-los, conforme transcrição:

 Às 16h34min, é possível verificar que a conversa do acusado JEAN 

CARLOS e outro indivíduo não identificado (Áudio: 13462384.WAV), 

ocasião em que JEAN CARLOS fala que quem matou “Douglinhas” foi o 

“Junior Loco”, irmão do “TOPETE” e que estavam no Bairro Pedra 90. Ato 

contínuo, o indivíduo não identificado sugere para JEAN CARLOS, levar um 

menor de idade para fazer o serviço, vide transcrição:

 Às 16h44min, do mesmo dia, é possível verificar na conversa captada 

entre o acusado JEAN CARLOS e o indivíduo Matheus (Áudio: 

13462473.WAV), o indivíduo Matheus passando informações detalhadas 

de uma das pessoas que matou o “Douglinhas”, conforme transcrição:

 Às 17h00, é possível verificar, também, outra conversa entre o acusado 

JEAN CARLOS e o indivíduo “Paulinho” (Áudio: 13462619.WAV), ocasião 

em que o acusado JEAN CARLOS avisa que já arrumou a arma, e fala 

para o indivíduo “Paulinho” buscar o “Gurizinho” para matar os autores da 

morte de “Douglinhas”, segue transcrição:

 No dia 15.11.2015, às 11h44min, é possível verificar que o acusado JEAN 

CARLOS, volta a conversa sobre a vingança contra os autores da morte 

de “Douglinhas” e cita os nomes dos envolvidos ao indivíduo “DIDI” (Áudio: 

13468961.WAV), conforme transcrição:

 DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO

 Sem prescindíveis delongas, no caso vertente, após a devida instrução 

processual, verifica-se que restou devidamente comprovada a referida 

prática delitiva.

A testemunha de acusação LEANDRO GOMES DE ALMEIDA – Analista do 

Núcleo de Inteligência da PJC, (mídia audiovisual – encartada às fls. 486), 

ratificou em Juízo, as informações constantes no Relatório de 

Interceptação telefônica, confirmando a integração do acusado Jean 

Carlos na Organização Criminosa, conforme transcrições:

 (...)

(00:28) Promotor de Justiça: O senhor participou da Operação que 

culminou com a prisão de João Batista, Thiago, Luiz Felipe, Joenilson e 

Jean Carlos?

(00:37) Testemunha: Participei!

 (00:39) Promotor de Justiça: O senhor poderia descrever para gente, o 

que o senhor se lembra?

(00:44) Testemunha: Desses 5 que foram presos?

(00:47) Promotor de Justiça: Não só dos 5, mas da Operação, diligências, 

como a Polícia Civil chegou nas circunstâncias?

(...)

(09:94) Promotor de Justiça: E o Jean Carlos de Mello Batista?

(09:38) Testemunha: O Jean! Teve um homicídio do “Douglinhas” que fazia 

parte do Comando Vermelho! Os suspeitos da morte do “Douglinhas” foram 

dois “Juninho” um do São Sebastião e um do Tijucal, se não estiver 

equivocado! Um desses estava mantendo um relacionamento com a 

esposa do Jean. E o Jean com muita indignação, não estava admitindo 
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isso, e já tinha sido decretado pelo Comando Vermelho, como autor da 

morte de “Douglinhas”, e ele fazendo parte, subtendendo, que faz parte do 

CV também, ele queria a todo custo a vingança! A vingança não somente 

pela morte de “Douglinhas”, mas por conta da situação com a esposa dele! 

Inclusive, a execução deles, a decretação da morte dos “Juninhos”, ele 

falava “não, pode matar o Juninho e minha ex-mulher também”! Eu lembro 

que acompanhei, na data que eles queriam praticar o ato da execução, eu 

de imediato acionei o Delegado de responsabilidade e competência, para 

fazer uma geral no Bairro, para tentar evitar essa execução! E teve um 

dia, que estava os três juntos, na Praça do Pedra 90, e tinha um olheiro 

que já tinha passado a situação para o Jean! E ele (Jean) falou assim, vai 

lá fulano de tal, e já mata tudo, passa ferro em tudo!

(12:08) Promotor de Justiça: O senhor se lembra se esses réus tiveram 

conversas relacionados a prática de outros crimes?

(12:21) Testemunha: O “João” sim! O “Joãozinho” teve a participação dele 

em crimes de Roubos, a veículos e uma Distribuidora, com violência e tudo!

(...)

(13:11) Juiz de Direito: Essa investigação vocês acompanharam toda na 

interceptação?

(13:20) Testemunha: Sim!

(13:21) Juiz de Direito: Houve algum trabalho de campo, alguma coisa 

nesse sentido ou não!

(13:24) Testemunha: De investigação?

(13:26) Juiz de Direito: É, se você esteve em algum local, checou, viu 

alguma coisa, indício ou palavra de algum informante, alguma coisa nesse 

sentido?

(13:35) Testemunha: Dos atos criminosos?

(13:38) Juiz de Direito: É! No geral, porque aqui é Organização Criminosa!

(13:44) Testemunha: Teve levantamentos, que fazendo em rua e tal! 

Durante a investigação, os caras combinam do nada, não para você 

acompanhar “100%”! E sinceramente, aqui na Capital, para apurar esse 

crime que não era de nossa competência, mas caiu para nós a 

Organização Criminosa, somos dois Analistas que acompanha Cuiabá, 

então não dá para ficar 24 horas ligado, tentando evitar!

 (14:36) Promotor de Justiça: Aproveitando a pergunta do Magistrado, 

nesse sentido, se a equipe fez alguma trabalho extra, não apenas as 

interceptações?

 (14:50) Testemunha: Foi! Sempre tem, a gente faz o levantamento do 

local, se obtém mais informações que possa subsidiar o Relatório Final! É a 

questão de flagrante né?

(15:07) Juiz de Direito: Foi feito algum levantamento?

(15:08) Testemunha: Foi! Foi feito levantamento, identificação inclusive, 

porque os caras são muitos “vulgos”, e temos que ir para rua fazer 

identificação completa!

(15:20) Juiz de Direito: E esses outros crimes, tipo os homicídios, estão 

rolando ainda?

(15:25) Testemunha: Eu acredito que sim! Que assim, depois de toda 

operação ocorreu, antes de eu relatar ela, para deflagrar, porque depois 

que termina a interceptação, que a gente começa a relatar e isso leva um 

tempo. E saiu inclusive uma lista de decretados pelo Comando Vermelho, e 

dentro dessa lista estava a gurizada, que o JEAN queria executar!

A testemunha de acusação MAXWEL SOUZA PEREIRA – Analista do 

Núcleo de Inteligência da PJC, (mídia audiovisual encartada às fls. 486), 

ratificou em Juízo, as informações constantes no Relatório de 

Interceptação telefônica, confirmando a integração do acusado Jean 

Carlos na Organização Criminosa, conforme transcrições:

(...)

(00:18) Promotor de Justiça: O senhor participou das investigações que 

envolveram João Batista Costa Sanches, Luís Felipe da Silva Borges, 

Joenilson Amâncio dias Braga e Jean Carlos de Mello Batista?

(00:30) Testemunha: Sim senhor!

 (00:31) Promotor de Justiça: O senhor poderia descrever para gente, 

aquilo que o senhor se lembra? Mais ou menos a operação teve início, as 

diligências foram feitas, como a Polícia chegou ao nome de cada um 

deles?

(00:44) Testemunha: Sim senhor! Na época a gente estava fazendo esse 

trabalho. Fizemos o pedido, foram autorizadas Judicialmente as 

interceptações telefônicas, para fazer investigação sobre essa 

Organização Criminosa que estava atuando aqui em Cuiabá! Começou pelo 

um roubo em uma Chácara onde roubaram armas, provavelmente para 

usar no grupo criminoso. Depois foi desenvolvendo, onde chegamos em 

conversas de dentro do presídio que estava comandando essa situação 

aqui fora. O João Batista Sanches, conhecido sempre por “Joãozinho”, 

sempre nas conversas ele era a voz mais forte, nessa situação toda, ele 

sempre comandava e dava decisões. As reuniões eram feitas em 

viva-voz nas conversas, que estão gravadas!

 (01:58) Juiz de Direito: Eles faziam reuniões via videoconferência?

 (2:00) Testemunha: Videoconferência, isso Doutor!

 (02:04) Juiz de Direito: Você ouviu isso?

(02:06) Testemunha: A gente ouviu tudo isso aí!

(...)

(04:53) Juiz de Direito: Que deliberação específica, no caso você ouviu, 

dentro desse conselho que a Organização Criminosa fez? Quais os fatos 

especificamente você ouviu as deliberações? E que o senhor se recorda 

estava presente?

(05:09) Testemunha: Nessa que aconteceu essa morte no Dom Aquino, 

que mataram um rapaz e quem praticou o crime foi o Thiago, junto com o 

“Felipinho”! O que aconteceu, o João Batista é da região do Dom Aquino, 

nessa época, foi feito uma conferência para decidir o porquê o Tiago tinha 

feito esse crime e o que iria acontecer com ele!

 (05:37) Juiz de Direito: O Conselho do Comando reuniu para saber o 

porque Tiago matou no Dom Aquino, sem a permissão deles?

 (05:42) Testemunha: É! Isso mesmo!

(05:45) Juiz de Direito: Foi uma deliberação do Comando Vermelho? Vocês 

ouviram isso?

(05:48) Testemunha: Isso! Ouvimos sim!

(05:51) Juiz de Direito: Quem estava nessa deliberação?

(05:52) Testemunha: Estava o Tiago, João Batista Sanches e mais alguns 

outros!

 (07:06) Juiz de Direito: Qual outra deliberação da reunião o senhor 

presenciou, desse pessoal?

(07:11) Testemunha: Teve outras! No caso não foi envolvendo esses 

cinco aí! Outra deliberação foi um roubo, que foi desmembrado, tiveram os 

três homicídios!

(07:24) Juiz de Direito: Três homicídios de quem?

(07:26) Testemunha: De briga entre facção mesmo, entre eles mesmos! 

Teve esse que eu falei para o senhor! Teve outro na região do Osmar 

Cabral e teve mais outro, que nós relatamos nas informações que fizemos!

(07:59) Juiz de Direito: Quem estava nesse segundo?

(08:01) Testemunha: O João Batista Sanches, e tem o Jean que estava!

 (08:07) Juiz de Direito: O Jean estava nesse segundo?

(08:09) Testemunha: É! Isso mesmo! Inclusive ele prometeu a vingança, 

conforme áudios e transcrições, de que iria matar o cara que fez a morte 

de um deles! Do segundo que eu falei para o senhor!

 (...)

(09:42) Promotor de Justiça: As investigações começaram para fazer 

apuração de Roubos e Furtos, é isso?

(09:49) Testemunha: É! Do roubo! Isso mesmo!

(09:51) Promotor de Justiça: E esses Roubos e Furtos, efetivamente 

acontecia?

(09:54) Testemunha: Aconteciam!

(09:55) Promotor de Justiça: É objeto de outros Inquéritos Policiais?

(09:58) Testemunha: Isso! Gerou outros Inquéritos!

(10:00) Promotor de Justiça: Nessas investigações que se chegou a 

conclusão, que eram membros de um grupo?

(10:12) Testemunha: Isso! De dentro do presídio!

(10:13) Promotor de Justiça: Comando Vermelho e tal?

(10:14) Testemunha: É!

(10:15) Promotor de Justiça: Que gerou esse Inquérito que culminou nesse 

processo?

(10:18) Testemunha: Isso! Isso mesmo!

(10:24) Promotor de Justiça: O senhor se lembra de qual forma o Luis 

Felipe, o Joenilson e o Jean, passaram a integrar o Comando Vermelho?

(10:36) Testemunha: O Joenilson foi lá dentro mesmo! Quando ele chegou 

lá, o João Batista Sanches era do bairro lá e foi batizado, o Joenilson! O 

“Felipinho” também, pela morte que teve lá no bairro, ele passou a integrar 

também. Na época da conferência! O Jean já era do Comando mesmo.

 Depoimento da testemunha de defesa de JEAN CARLOS DE MELLO 

BATISTA!

(...)

(01:11) Defesa de Jean Carlos: Você conhece Jean de onde?

(01:14) Testemunha: Não conheço não!

(01:15) Defesa de Jean Carlos: Não conhece! Não sabe nem quem é? 

Nunca ouviu falar?
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(01:20) Testemunha: (gesto negativo com a cabeça)!

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PREVISTA NO 

ARTIGO 2º § 2º DA 12.850/2013

O artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, dispõe que:

“Art. 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2º - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização 

criminosa houver emprego de arma de fogo.”

A lei define como organização criminosa a associação de quatro ou mais 

pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, 

ou que sejam de caráter transnacional.

 Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas 

uma forma de praticar crime, e se configurou delito autônomo, punido com 

reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz 

pública.

 A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime 

comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, 

e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe 

a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número 

de integrantes.

 Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de 

vitimização difusa [a sociedade]. Ademais, exige-se que a reunião seja 

realizada antes da deliberação dos crimes. É imprescindível o animus 

associativo (dolo) jungido ao fim específico de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.

 O delito resta consumado com a societas criminis sendo indispensável à 

estrutura ordenada com a divisão de tarefas.

 Verifica-se dos autos, que as investigações chegaram à referida 

Organização Criminosa, em decorrência das interceptações telefônicas 

deferidas judicialmente nos autos nº 26515-41.2015.811.0042 – Código 

421019, que tramitaram na 8ª Vara Criminal da Capital.

Extrai-se do Relatório Final das Interceptações telefônicas (apenso IP 

825/2016/DERF CAUTELAR), diversos diálogos entre os integrantes da 

facção denominada Comando Vermelho, onde restaram identificados 

alguns membros, sendo eles LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, JOENILSON 

AMÂNCIO DIAS BRAGA, JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, JEAN 

CARLOS DE MELLO BATISTA.

Importante, salientar que os acusados Joenilson Amâncio Dias Braga e 

João Batista Costa Sanches, já foram condenados pela prática do delito 

previsto no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, nos autos da Ação Penal 

- Código 459199, onde houve a determinação de desmembramento em 

relação ao acusado Jean Carlos de Mello Batista.

No caso dos autos, verifica-se que as provas compartilhadas no feito, são 

extremamente contundentes, a fim de demonstrar a efetiva integração do 

acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, na referida Organização 

Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como deliberando com 

outros membros (), sobre a vingança dos autores da morte de 

“Douglinhas”, irmão do CV-MT, conforme transcrição acima.

 Importante, salientar que, as provas emprestadas (Interceptações 

Telefônicas), foram devidamente ratificadas, através dos depoimentos 

prestados pelos Investigadores de Policia Civil Leandro Gomes de Almeida 

e Maxwel José Pereira, em Juízo.

Nesse sentido, é o posicionamento o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 

CONDENAÇÃO – TRÊS APELANTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL 

COERENTE E HARMÔNICA COM O RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA – APELOS DESPROVIDOS CONFORME O PARECER.

 Comprovado pela prova testemunhal e o relatório de INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA que os apelantes se associaram, mediante a divisão de 

atribuições, com a finalidade de praticarem o comércio ilegal de 

substâncias entorpecentes de forma permanente e estável, inviável suas 

absolvições em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

(N.U 0002161-06.2011.8.11.0037, Ap 166910/2016, DES.RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, 

Publicado no DJE 22/01/2019)”

Restando, assim, devidamente comprovada a materialidade e indícios de 

autoria do acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, na prática do 

delito previsto no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, impondo-se a 

condenação.

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

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR JEAN CARLOS DE MELLO 

BATISTA, Brasileiro, nascido em 11.05.1993, natural de Cuiabá/MT, filho de 

José Antônio Batista e Maria Hilda de Melo, portador do CPF nº 

033.689.461-96 e RG nº 2128973-5 SSP/MT, pela prática do delito previsto 

no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013.

DOSIMETRIA

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 

mencionado diploma legal, verifico que a conduta social do acusado é 

totalmente reprovada. A conduta da vítima, nada contribuiu para os fatos. 

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado ostenta duas 

condenações, sendo uma por Roubo armado e um Tráfico de Drogas, na 

2º Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT, o que será analisado como 

reincidência. Os motivos, não fogem daqueles normalmente observados 

em crimes semelhante a este feito. As consequências foram comuns à 

espécie. A culpabilidade é a própria do tipo penal. No tocante a 

personalidade, entendo ser voltada para o crime. Por fim circunstâncias 

não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Do delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (Organização 

Criminosa):

Tal crime tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e 

multa.

 Assim, considerando as circunstâncias judiciais da Conduta e 

personalidade do acusado, que autoriza a fixação da pena-base acima do 

mínimo legal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena (atenuantes e agravantes), 

RECONHEÇO a circunstância agravante do artigo 61, I do Código Penal, 

razão pela qual majoro a pena na proporção de 1/6, ou seja, 08 (oito) 

meses de reclusão, encontrando a pena intermediária de 04 (quatro) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

 Já na terceira fase, verifico a existência da causa de aumento prevista no 

§2º (armada) do art. 2º da Lei 12.850/2013, visto que restou comprovado 

o emprego de arma de fogo, pela organização criminosa, razão pela qual 

aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) 

anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) 

dias-multa. Não havendo maiores informações sobre a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo, vigente ao tempo do fato.

DETRAÇÃO

Considerando que o acusado, se encontra recolhido desde 14.08.2019, 

até a presente data, ou seja 07 (sete) ano e 05 (cinco) dias, PROCEDO ao 

Cálculo de Detração Penal, conforme tabela abaixo:

 ACUSADO CONDENAÇÃO DETRAÇÃO PENA REMANESCENTE

JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA 05 (cinco) anos, 05 (meses) e 10 

(dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multas.

 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias. 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 

(cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa .

REGIME DE PENA

Conforme dispõe o artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, fixo inicialmente o 

regime SEMIABERTO para cumprimento das penas de reclusão.

 DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifico que o acusado JEAN CARLOS DE MELLO 

BATISTA, foi preso em razão do decreto Preventivo, conforme decisão 

proferida nos autos nº 31935-90.2016.811.0042 – CÓDIGO 454699, 

encartada às fls. 466/483.

Assim, considerando que o regime inicial aplicado ao acusado é o 

SEMIABERTO, verifico que não há fundamento para a manutenção da 

prisão cautelar, uma vez que serão submetidos a regime menos gravoso.

 Vejamos o informativo nº. 554 do Superior Tribunal de Justiça:

“Caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime 

inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou 

manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória. Inicialmente, 

insta consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já 

que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do 
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pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença 

transitada em julgado. Nesse passo, a prisão preventiva, enquanto medida 

de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição 

antecipada do réu (STF: HC 93.498-MS, Segunda Turma, DJe de 

18/10/2012; STJ: AgRg no RHC 47.220-MG, Quinta Turma, DJe de 

29/8/2014; e RHC 36.642-RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2014). 

Precedentes citados do STF: HC 118.257-PI, Segunda Turma, DJe 

6/3/2014; HC 115.786-MG, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; e HC 

114.288-RS, Primeira Turma, DJe 7/6/2013. RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix 

Fischer, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014. Precedentes citados do 

STF: HC 118.257-PI, Segunda Turma, DJe 6/3/2014; HC 115.786-MG, 

Segunda Turma, DJe 20/8/2013; e HC 114.288-RS, Primeira Turma, DJe 

7/6/2013. RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014, 

DJe 18/12/2014.”

Deste modo, REVOGO o Decreto Preventivo de fls. 466/483, DETERMINO a 

imediata soltura do acusado JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, se por 

outro motivo não estiver preso.

EXPEÇA-SE o Competente Alvará de soltura.

Ademais, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando que o acusado foi condenado a pena superior a 04 (quatro) 

anos de reclusão, DEIXO de substituir por penas restritivas de direito.

DOS BENS APREENDIDOS

Verifico que não bens apreendidos nestes autos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2019.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594726 Nr: 35615-78.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS, MAURO LUIZ 

SAVI, ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA, CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ, 

MARCELO HENRIQUE CINI, ANA PAULA FERRARI AGUIAR, ROMOALDO 

ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, CLEBER ANTONIO CINI, VALDIR DAROIT, 

JOSE ANTONIO LOPES, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT, 

EDILSON GERMANI DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, EDUARDO 

MAHON - OAB:6363/MT, FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - 

OAB:24156/MT, FRANCISMARIO M. VASCONCELLOS - OAB:10.624, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JOAO BOSCO 

RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA 

- OAB:3418-A/MT, JULIANE DESTRI - OAB:20028, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, Maiara Rodrigues Stoterau 

Brum - OAB:20931/O, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, Natali 

Akemi Nishiyama - OAB:19082, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14.712, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, ROGÉRIO BARAO - OAB:8313, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VIVIANE DA SILVA MELO - OAB:OAB/MT 

21640, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ANTONIO LOPES, Cpf: 

74155067668, Filiação: Dirce Jesus Lopes e Joaquim Pereira Lopes, data 

de nascimento: 23/08/1969, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denuncia em face de 

JOSÉ ANTÔNIO LOPES, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 1º, 

e seu § 4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais)

Despacho: (...) JOSÉ ANTÔNIO LOPES, pela prática, em tese, do delito 

tipificado no art. 1º, e seu § 4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de 

capitais);EXPEÇA-SE Edital de citação e intimação do denunciado JOSÉ 

ANTÔNIO LOPES, por estar em lugar incerto e não sabido; com prazo de 

30 dias (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020

Luciana Cristina Pistore Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 365546 Nr: 5398-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FERREIRA DO PRADO, THIAGO 

DIAS DE SOUZA, MARCIO ALENCAR DUTRA, GABRYELL VENTURA, 

RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA, GILBERTO 

JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, JOSÉ MARIA 

GOMES DA SILVA FILHO - OAB:67047/PI, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES 

- OAB:2.443

 (...)ACUSADOSRESPOSTA À ACUSAÇÃOINTERROGATÓRIOWELINGTON 

FERREIRA DO PRADOFls. 772Carta Precatória expedida às fls. 

1077.MÁRCIO ALENCAR DUTRAFls. 827. Já interrogado – fls. 

1159 /1179 .GABRYEL  VENTURA F l s .  765 /768 .Não  f o i 

interrogado.RICARDO NUNES FIALHOFls. 791/792.Não localizado – 

1180/1188. GILBERTO JOSÉ DA SILVAFls. 857.Já interrogado – 

1123.JOELCIO MARQUES DE SOUZASUSPENSO PELO ART. 366 DO CPP – 

FLS. 863.THIAGO DIAS DE SOUZASUSPENSO PELO ART. 366 DO CPP – 

FLS. 1012.Em análise detida da tabela acima apresentada e dos autos, 

DELIBERO:I.OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, encaminhando todos os documentos necessários para o 

cumprimento da deprecata enviada para interrogatório do acusado 

WELINGTON FERREIRA DO PRADO, conforme requisição de fls. 

1077.II.OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, encaminhando todos os documentos necessários para 

cumprimento da deprecata enviada para inquirição da testemunha Sra. 

Rozivania Leonardo Beserra, conforme requisição de fls. 

1139/1141.III.DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca das informações de fls. 1151 e 1180/1188, devendo apresentar os 

novos endereços para inquirição da testemunha Fernando Santana 

Elesbão e interrogatório do acusado RICARDO NUNES FIALHO, no prazo 

de 10 (dez) dias.IV.Sem prejuízo, considerando que não restam 

testemunhas para serem inquiridas nesta Comarca, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO, em Continuação, para o dia 06.02.2020 às 15h40min, 

ocasião em que será interrogado o acusado GABRYELL 

VENTURA.a.INTIMEM-SE o acusado GABRYELL VENTURA e sua Defesa, 

via Dje, Dra. Zoraide Oliveira Soares – OAB 2443 (fls. 763/764).b.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Às providências. 
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CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 15 de Janeiro de 2.020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365546 Nr: 5398-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FERREIRA DO PRADO, THIAGO 

DIAS DE SOUZA, MARCIO ALENCAR DUTRA, GABRYELL VENTURA, 

RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA, GILBERTO 

JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, JOSÉ MARIA 

GOMES DA SILVA FILHO - OAB:67047/PI, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES 

- OAB:2.443

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

GABRYELL VENTURA acerca da designação de continuação de audiência 

de instrução para o dia 06/02/2020 às 15 horas e 40 minutos, ocasião em 

que será interrogado o citado acusado, tudo conforme decisão de fls. 

1189/1191.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501444 Nr: 40515-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR ESCOBAR BUENO 

SIQUEIRA, Cpf: 05881442156, Rg: 26175177, Filiação: Anadir Escobar 

Bueno Siqueira e Jose Mario de Siqueira, data de nascimento: 23/04/1998, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, estudante, Telefone 

65-3623-6594. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denuncia em desfavor do 

réu por, supostamente, ter infringido o art. 333 do CP.

Despacho: Autos n°. 40515-75.2017.811.0042 – CÓD. 501444VISTOS, 

ETC.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA pela prática do crime de 

CORRUPÇÃO ATIVA, tipificado no artigo 333 do código penal.Às fls. 

114/115, foi recebida a denúncia e expedido mandado de 

citação/intimação para o réu apresentar a resposta a acusação.Extrai-se 

da certidão acostada às fls. 123, que o réu não foi encontrado por não 

residir no endereço mencionado no mandado de citação de fls. 122.Às fls. 

67, o Ministério Público se manifestou pugnando pela citação por edital do 

réu, em consonância com o artigo 361 do Código de Processo Penal.É o 

relatório. Decido.Extrai-se dos autos, que após tentar de citar o réu 

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA para apresentar resposta à 

acusação, nos termos do artigo 396 do CPP, estas restaram infrutíferas 

por estar em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi requerida sua 

citação editalícia pelo Parquet (fls. 124).Desta forma, acolho a 

manifestação ministerial acostada às fls. 124, e, com fulcro no artigo 361 

do Código de Processo Penal, DETERMINO que o réu PAULO CESAR 

ESCOBAR BUENO SIQUEIRA seja citado por edital, nos termos 

legais.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário.Às providências.Cumpra-seCuiabá - 

MT, 19 de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu Rodrigues Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522092 Nr: 14066-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN MAKLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOHN MAKLEY PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

05277924116, Rg: 21560692, Filiação: Sandra da Silva Pereira e Jair 

Raimundo da Silva, data de nascimento: 25/01/1992, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, convivente, garçon, Telefone 065 993204900. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 

réu por, supostamente, ter infringido os art. 329 e 331, do CP, na forma do 

art. 69, também do CP.

Despacho: Autos nº 14066-46.2018.811.0042 – Cód. nº 

522092.VISTOS.Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em 

face de JOHN MAKLEY PEREIRA DA SILVA, pela prática, em tese, dos 

delitos previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal. Às fls. 70/72, foi 

recebida a denúncia, bem como determinado a citação do acusado e 

designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.08.2019 às 

14h00min. Às fls. 76, consta certidão informando que não foi possível 

proceder a citação do acusado. Às fls. 78, o digno Representante do 

Ministério Público pugnou que fosse expedido Mandado de Citação no 

novo endereço fornecido. Às fls. 82, este Juízo determinou a expedição 

de novo Mandado de Citação declinado às fls. 78. Às fls. 84/85, foi 

encartado aos autos o Mandado de Citação do acusado, devolvido pelo 

senhor Oficial de Justiça, ocasião em que deixou de cumprir o ato, em 

razão do endereço se encontrar divergente do endereço constante na 

denúncia, bem como de não ter encontrado termo de aditamento de 

endereço do acusado, feito pela parte autora ou pela secretaria. Às fls. 

91, consta certidão informando que não foi possível proceder a citação do 

acusado.Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério 

Público pugnou pela citação editalícia nos termos do artigo 363, §1º, do 

Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Considerando que não foi 

possível a citação pessoal do acusado JOHN MAKLEY PEREIRA DA 

SILVA, conforme consta das certidões de fls. 76, 85 e 91, DETERMINO A 

CITAÇÃO EDITALÍCIA, nos termos do artigo 363, §1º, do Código de 

Processo Penal.Às providências. CUMPRA-SECuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2019.Ana Cristina Silva MendesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607642 Nr: 47185-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PIANCÓ MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MATOS DA ROCHA - 

OAB:1208/RO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa da audiência de inquirição que será realizada dia 03 de março de 

2020, às 16h30min.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464088 Nr: 3956-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ DA SILVA, RENATO TIAGO 

TREVISAN, FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:13177

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

53733878191, Rg: 1540490-0, Filiação: Clara Rodrigues Pereira e José 

Pereira de Andrade, data de nascimento: 04/10/1971, brasileiro(a), natural 

de Araripina-PE, convivente, autônomo, Telefone 9208-7321. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministéiro Público ofereceu denúncia em desfavor do 

réu, por fato ocorrido entre os dias 15 e 18/01/2014, na cidade de 

Cuiabá-MT, por supostamente ter infringido o art. 311, § 1º, c/c art.29, 

ambos do CP.

Despacho: Ação Penal nº. 3956-22.2017.811.0062 – ID: 464088 Vistos, 

etc.Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor 

dos réus: Marcio Luiz da Silva, Renato Tiago Trevisan e Francisco 

Rodrigues Pereira, pelas eventuais práticas do delito tipificado no art. 311, 

§1°, c/c art. 29, ambos do CP.Verifica-se que o presente feito tramitava no 

Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que declinou 

da competência em favor desta Unidade Judiciaria, por haver conexidade 

entre os fatos apurados neste feito com os fatos apurados nos Autos nº. 

14283-31.2014.811.0042 – ID: 373222, a qual tramita neste Juízo. A fls. 

154, a denúncia foi recebida, ocasião em que restou deliberado o prazo de 

10 (dez) dias para as Defesas apresentarem a resposta à acusação. A 

fls. 211, consta a certidão dando conta que o réu Renato Tiago Trevisan 

foi citado e intimado para apresentar a Defesa prévia no prazo de 10 

(dias).A fls. 226, a Defesa do réu Marcio Luiz da Silva apresentou a 

resposta à acusação.A fls. 225, foi certificado que não foi possível citar e 

intimar o réu Francisco Rodrigues Pereira. Em manifestação o Ministério 

Público requereu que a sua intimação seja procedida via edital. É o 

relatório do necessário. Decido.1 - Compulsando os autos, nota-se que foi 

expedida carta precatória para comarca de Tapurah/MT para citar e intimar 

o réu Renato Tiago Trevisan, tendo o réu sido devidamente citado e 

intimado para apresentar a resposta à acusação, em 06/05/2019. Todavia, 

até o presente momento não se encontra encartada a defesa 

prévia.Ocorre, ainda, que foi solicitado ao Juízo daquela Comarca 

informações se o réu Renato Trevisan apresentou, ou não, a resposta à 

acusação naquele Juízo (vide fls. 230).1.1 - Desta forma, CERTIFIQUE a 

Sr.ª Gestora acerca do cumprimento do Ofício expedido a fls. 230.1.2 - 

Caso o réu Renato Tiago Trevisan não tenha apresentado a resposta à 

acusação, EXPEÇA-SE carta precatória com o fito de indagá-lo se 

pretende constituir advogado particular. Caso diga que não pretende 

contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a 

apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica desde já 

nomeada a Defensoria Pública que atua neste Juízo para proceder a sua 

Defesa, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta à acusação, 

nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.2 – Em relação ao réu 

Francisco Rodrigues Pereira observa-se que, até o presente momento, o 

réu não foi citado. Nota-se, ainda, que se esgotaram todos os meios de se 

obter o endereço atualizado do réu (vide fls.176, 195, 206, 220 e 

225).Desta forma, em consonância com o parecer ministerial de fls. 232, 

DETERMINO a citação do réu Francisco Rodrigues Pereira por edital, para 

apresentar a reposta à acusação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 361 do Código de Processo Penal.2.1 – Transcorrido o 

prazo, havendo manifestação ou não, voltem-me os autos 

c o n c l u s o s . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-seÀs providências.Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 

2019Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 574187 Nr: 17007-32.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE-OAB/MT 6730 - OAB:6.730

 Carta Precatória nº. 17007-32.2019.811.0042 – Cód. 574187

VISTOS, ETC.

Trata-se de Carta Precatória expedida pela Vara Única da Comarca de 

Nobres - MT, com a finalidade de inquirição da testemunha ANA MÔNICA 

BARBOSA DE SOUZA.

Às fls. 35, a Central de Mandados do Fórum desta Capital informou este 

Juízo, por intermédio do ofício nº. 1642/2019/Dcm/ECC, que a Srª. Oficial 

de Justiça Sonia Cristina Almeida Hayashi foi devidamente intimada quanto 

a devolução do mandado de intimação da testemunha ANA, de nº. 704177, 

via e-mail funcional, pois não foi possível intimá-la pessoalmente, visto que 

a mesma se encontra de licença médica.

 Extrai-se da certidão acostada às fls. 36, que até o momento não houve 

qualquer resposta da Oficial de Justiça Sônia Cristina Almeida Hayashi.

Às fls. 37, o Parquet pugnou pela designação de inquirição da testemunha 

com a expedição de novo mandado de intimação da testemunha Ana 

Mônica Barbosa de Souza.

É o relatório do necessário. Decido.

1. Designo o dia 09 de março 2020, às 15h30min, para a realização da 

audiência de inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

2. INTIME-SE a testemunha no endereço constante às fls. 26.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 607389 Nr: 46957-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS XESMAN ANDRADE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:4513

 AUTOS N°. 46957-86.2019.811.0042 - ID. 607389

VISTOS E ETC.

Cuida-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e 

Cível da Comarca de Juína – MT, com a finalidade de inquirição da 

testemunha LEANDRO MARTINS DOS SANTOS.

Designo o dia 03 de março de 2020, às 16:00 horas, para realização de 

audiência de inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 582449 Nr: 24653-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DA SILVA GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7.322-A, 

NORMA SUELI DE CAÍRES GALINDO - OAB:6524-B

 Autos n°. 24653-93.2019.811.0042 ID. 582449

 Vistos etc.

 Cuida-se de carta precatória expedida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da 

Comarca de Belém/PA, com a finalidade de intimar o réu Erivelton da Silva 

Gasques e inquirir as testemunhas de Defesa: Florindo José Gonçalves e 

Belarmino Lopes de Aquino Filho.

A fls. 38, foi designada à audiência de inquirição das testemunhas para o 

dia 30/08/2019, bem como, foi determinado a intimação do réu Erivelton da 

Silva acerca da audiência designada no Juízo Deprecante.

Às fls. 43/45, a Defesa do réu pleiteou pela redesignação da audiência de 

inquirição das testemunhas, visando evitar futuras alegações de nulidade 

e prejuízo para Defesa, visto que não ocorreram as oitivas das 

testemunhas de acusação no Juízo deprecante.

A fls. 55, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo deprecante para 

informar acerca da nova data designada para a conclusão das oitivas das 

testemunhas de acusação.

Em resposta, a fls. 65, o Juízo deprecante informou que a audiência foi 

agendada para o dia 04/11/2019, bem como, solicitou a designação de 

audiência para a oitiva das testemunhas de Defesa e o interrogatório do 

réu Erivelton da Silva Gasques.

É o relatório do necessário. Decido.

1 – Ante ao relatório exposto acima, DESIGNO o dia 20/03/2020, às 14:00 

horas para realização de audiência de inquirição das testemunhas Florindo 

José Gonçalves e Belarmino Lopes de Aquino Filho, bem como, o 

interrogatório do réu Erivelton da Silva Gasques.

1.1 - INTIMEM-SE as testemunhas no endereço indicado na missiva, a fls. 

63, o réu e sua Defesa, conforme for o caso.

2 - Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como, da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 607167 Nr: 46780-25.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DOMINGOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749

 Carta Precatória nº 46780-25.2019.811.0042– Cód. nº 607167.

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória Criminal, oriunda dos autos nº 

1931-87.2017.811.0025, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara 

Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, cuja finalidade é proceder à 

inquirição das testemunhas de acusação ANDRÉ SOUZA BORGES NETO, 

DEOMAR RIBEIRO CAMPOS e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO.

 CUMPRA-SE conforme deprecado.

Desta forma, DESIGNO o dia 05/02/2020, às 14h40min, para a inquirição 

das testemunhas indicadas na presente missiva.

 INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas para comparecerem a 

Audiência acima designada.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou 

sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

 EXPEÇA-SE o necessário.

INTIME-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 608106 Nr: 47608-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FIUZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JÚNIOR 

- OAB:7.044-B, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9.301

 Carta Precatória nº 47608-21.2019.811.0042– Cód. nº 608106.

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória Criminal, oriunda dos autos nº 

2321-02.2017.811.0108, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da 

Comarca de Tapurah/MT, cuja finalidade é proceder à inquirição da 

testemunha de acusação LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA.

 CUMPRA-SE conforme deprecado.

Desta forma, DESIGNO o dia 29/01/2020, às 13h30min, para a inquirição da 
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testemunha indicada na presente missiva.

 INTIME-SE/REQUISITE-SE a testemunha para comparecer a Audiência 

acima designada.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou 

sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

 EXPEÇA-SE o necessário.

INTIME-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 607994 Nr: 47530-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DA SILVA GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAÍRES GALINDO - 

OAB:6524-B

 Carta Precatória nº 47530-27.2019.811.0042– Cód. nº 607994.

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória Criminal, oriunda dos autos nº 

0026368-16.2018.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara 

Criminal de Belém/PA, cuja finalidade é proceder o interrogatório do réu 

ERIVELTON DA SILVA GASQUES.

 CUMPRA-SE conforme deprecado.

Desta forma, DESIGNO o dia 28/01/2020, às 13h30min, para o 

interrogatório do réu.

 INTIME-SE/REQUISITE-SE o réu para comparecer a Audiência acima 

designada.

Outrossim, verifico que a presente missiva não se faz acompanhada da 

Resposta à Acusação, sendo assim, prejudicando a realização do 

Interrogatório do réu ERIVELTON DA SILVA GASQUES, dessa forma, 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante solicitando a cópia da Resposta à 

Acusação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 OFICIE-SE, ainda, ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição 

da presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou 

sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

 EXPEÇA-SE o necessário.

INTIME-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1058604-64.2019.8.11.0041 - PJE. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por P. A. T. P., menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora Izabela Ribeiro de Lima Teixeira Palma, que 

também atua em seu próprio interesse, em face de Marcelo Augusto de 

Paula Palma, devidamente qualificados – id. 27141090. A autora pleiteia, 

em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento da guarda 

provisória unilateral do filho menor para si, com a suspensão do direito de 

visitas do requerido ao infante e a fixação de alimentos provisórios em 

favor do menor, no montante de dois salários mínimos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. RECEBO a Inicial. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no art. 189, inciso II, 

CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e 

seguintes do CPC. Para a concessão da tutela de urgência, de acordo com 

o art. 300 do CPC, necessário se faz a presença da probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A teor do 

disposto no §2º do art. 300 do CPC, é admitida a concessão da tutela de 

urgência, inclusive sem a oitiva da parte contrária, pelo que passo à 

análise do pedido de tutela de urgência de guarda unilateral do filho menor. 

Pois bem. Conforme noticiado pela parte autora, o filho menor fruto do 

casamento das partes se encontra sob a guarda (de fato) da genitora, 

desde o nascimento do infante. Com efeito, a probabilidade do direito da 

autora restou configurada diante do próprio direito material da genitora em 

propiciar a educação e criação do filho, notadamente ao considerarmos 

que a requerente já vem exercendo a guarda de fato do menor de forma 

unilateral, após o fato que ultimou na separação de fato das partes, 

corroborando-se que, ao menos neste momento, não há qualquer fato que 

desabone a conduta da autora como genitora do infante. O perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo também restou configurado. Isto 

porque, o rompimento do vínculo existente entre o menor e sua genitora se 

mostra temerário, especialmente considerando a tenra idade da criança. 

Desta forma, DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, deferindo a 

GUARDA PROVISÓRIA do menor P. A. T. P., a ser exercida de forma 

UNILATERAL pela genitora, até ulterior deliberação. Consigno, por 

oportuno que apesar da Recomendação nº 25 do CNJ e da previsão da Lei 

13.058/2014, de que a guarda dos filhos menores deverá, em regra, ser 

realizada de forma compartilhada, o que remeteria à presunção de que pai 

e mãe são aptos para o exercício da guarda, em sede de cognição 

sumária, e considerando o contexto fático-probatório apresentado, 

entendo não ser o caso de deferimento da guarda compartilhada no 

presente caso, até e porque existem medidas protetivas vigorando nos 

autos de cód. 1055538-76.2019.8.11.0041 – PJE, o que impede qualquer 

contato entre as partes, inviabilizando, pois, o compartilhamento da 

guarda. Ainda, em que pese o petitório do requerido de id. 27522496, que 

pugna pela regulamentação do direito de visitas ao filho menor, entendo 

que o pedido de suspensão do direito de visitas formalizado pela 

requerente comporta acolhimento. Isto porque, a probabilidade do direito 

da autora restou consubstanciada diante da gravidade das alegações 

acostadas aos autos, notadamente diante da pretensa ameaça perpetrada 

tanto em face da requerente, como em face do menor, ao prenunciar: “eu 

vou matar vocês dois”, munido inclusive de uma arma de fogo, ao par que 

a criança gritava: “por favor papai, não mata a gente” – Termo de 

Declarações de id. 27141854. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo também restou configurado, na medida em que a manutenção 

da convivência do requerido com o menor possa gerar danos irreparáveis 

ao psicológico da criança, sobretudo ao se considerar que fatos como o 
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narrado provocariam em qualquer criança um sentimento de medo e 

insegurança em relação ao genitor, inviabilizando, pois, uma determinação 

judicial contrária aos sentimentos do menor. Ademais, é salutar pontuar 

que o melhor interesse da criança deve ser sempre preservado e, 

estando este Juízo suficientemente convencido da necessidade de 

acolhimento do pedido formulado pela autora, por cautela, SUSPENDO O 

DIREITO DE VISITAS do requerido ao filho menor P. A. T. P., até ulterior 

deliberação. Esclareço, por oportuno, que a medida supra se trata de uma 

determinação provisória e baseada em uma cognição sumária, podendo o 

convencimento deste Juízo ser modificado, após o aporte do Estudo 

Psicossocial do caso. Para tanto, determino o devido acompanhamento 

pela Equipe Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado social e psicológico das partes, 

inclusive do filho menor P. A. T. P., franqueando informações acerca da 

necessidade de manutenção ou revogação da determinação de 

suspensão do direito de visitas do requerido ao filho, bem como outras 

condições observadas, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à 

Equipe Multidisciplinar. Por outro lado, passo a analisar o pedido de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS: Conforme norma esculpida no art. 1.696 do 

Código Civil: “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Ainda, nos termos do art. 

229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No caso dos autos, 

tenho que a necessidade alimentar da menor é presumida, considerando a 

tenra idade do mesmo, aliado ao fato de que restou comprovadamente 

atribuída a paternidade do requerido ao menor (certidão de nascimento de 

id. 27141846); no que tange a possibilidade do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, esta resta evidenciada, 

inclusive no contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em 

relação ao filho é solidária, o que impõe a contribuição mínima do 

requerido; ainda, a proporcionalidade entre as necessidades do filho 

menor e a possibilidade do genitor também será observada, de modo que o 

quantum fixado supra as necessidades do infante, sem prejudicar a 

própria subsistência do requerido, restando consubstanciado, pois, o 

pressuposto da probabilidade do direito. No que concerne o pressuposto 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também restou 

satisfatoriamente comprovado, mesmo porque a necessidade alimentar é 

urgente, impondo-se de imediato a contribuição do requerido no sustento 

do filho, ante a responsabilidade solidária dos genitores, preservando-se, 

por corolário, o princípio da dignidade da pessoa humana ao se tutelar as 

necessidades mínimas do infante. Destarte, com fundamento no art. 4º da 

Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

P L E I T E A D A  e ,  s o p e s a n d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso em tela, não 

dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária, FIXO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em meio salário mínimo, o que atualmente 

corresponde ao valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove 

reais), mediante a variação deste, com a finalidade de atender as 

necessidades básicas do menor, a serem pagos todo dia 10 (dez) de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária da representante da 

menor, a ser indicada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. De igual 

forma, as despesas extraordinárias com o menor (médica, odontológica, 

escolar, etc.) deverão se dividas entre os genitores, em igual proporção, 

desde que devidamente comprovadas. Por consequência, REVOGO os 

alimentos provisionais anteriormente deferidos nos autos de cód. 

1055538-76.2019.8.11.0041, para se evitar regulamentação em 

duplicidade. Esclareço, por oportuno, que não há como fixar os alimentos 

no quantum pleiteado pela autora, notadamente ao considerar a 

inexistência de provas concretas, ao menos neste momento, de que o 

requerido possui capacidade de arcar com um valor maior, sem prejuízo 

de sua própria subsistência, até e porque o requerido acostou aos autos 

que seu atual rendimento perfaz a quantia líquida de R$ 1.053,54 (mil e 

cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme holerite 

acostado no id. 27522499, demonstrando, pois, a impossibilidade de que a 

regulamentação de sua obrigação alimentar seja superior ao seu próprio 

rendimento. DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 24/03/2020 às 

16h30min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC. 

Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por esse 

Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do 

litígio e realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a citação pessoal do 

requerido, posto que ao peticionar nos presentes autos, houve o 

suprimento da formalidade de determinação de sua citação pessoal. 

Entretanto, desde já, esclareço que o requerido terá o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação, sedo que o prazo para apresentar 

contestação fluirá a partir da audiência de conciliação designada nesta 

oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, 

bem como, de que se não houver apresentação de contestação no prazo 

legal, será o requerido considerado revel, presumindo-se verdadeiras as 

alegações apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. EXPEÇA-SE 

Termo de Guarda Unilateral Provisória, intimando-se a requerente para 

assinatura. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado 

da parte autora ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. Ciência ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 

2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1058604-64.2019.8.11.0041 - PJE. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por P. A. T. P., menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora Izabela Ribeiro de Lima Teixeira Palma, que 

também atua em seu próprio interesse, em face de Marcelo Augusto de 

Paula Palma, devidamente qualificados – id. 27141090. A autora pleiteia, 

em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento da guarda 

provisória unilateral do filho menor para si, com a suspensão do direito de 

visitas do requerido ao infante e a fixação de alimentos provisórios em 

favor do menor, no montante de dois salários mínimos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. RECEBO a Inicial. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no art. 189, inciso II, 

CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e 

seguintes do CPC. Para a concessão da tutela de urgência, de acordo com 

o art. 300 do CPC, necessário se faz a presença da probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A teor do 

disposto no §2º do art. 300 do CPC, é admitida a concessão da tutela de 

urgência, inclusive sem a oitiva da parte contrária, pelo que passo à 

análise do pedido de tutela de urgência de guarda unilateral do filho menor. 

Pois bem. Conforme noticiado pela parte autora, o filho menor fruto do 

casamento das partes se encontra sob a guarda (de fato) da genitora, 

desde o nascimento do infante. Com efeito, a probabilidade do direito da 

autora restou configurada diante do próprio direito material da genitora em 

propiciar a educação e criação do filho, notadamente ao considerarmos 

que a requerente já vem exercendo a guarda de fato do menor de forma 

unilateral, após o fato que ultimou na separação de fato das partes, 

corroborando-se que, ao menos neste momento, não há qualquer fato que 
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desabone a conduta da autora como genitora do infante. O perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo também restou configurado. Isto 

porque, o rompimento do vínculo existente entre o menor e sua genitora se 

mostra temerário, especialmente considerando a tenra idade da criança. 

Desta forma, DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, deferindo a 

GUARDA PROVISÓRIA do menor P. A. T. P., a ser exercida de forma 

UNILATERAL pela genitora, até ulterior deliberação. Consigno, por 

oportuno que apesar da Recomendação nº 25 do CNJ e da previsão da Lei 

13.058/2014, de que a guarda dos filhos menores deverá, em regra, ser 

realizada de forma compartilhada, o que remeteria à presunção de que pai 

e mãe são aptos para o exercício da guarda, em sede de cognição 

sumária, e considerando o contexto fático-probatório apresentado, 

entendo não ser o caso de deferimento da guarda compartilhada no 

presente caso, até e porque existem medidas protetivas vigorando nos 

autos de cód. 1055538-76.2019.8.11.0041 – PJE, o que impede qualquer 

contato entre as partes, inviabilizando, pois, o compartilhamento da 

guarda. Ainda, em que pese o petitório do requerido de id. 27522496, que 

pugna pela regulamentação do direito de visitas ao filho menor, entendo 

que o pedido de suspensão do direito de visitas formalizado pela 

requerente comporta acolhimento. Isto porque, a probabilidade do direito 

da autora restou consubstanciada diante da gravidade das alegações 

acostadas aos autos, notadamente diante da pretensa ameaça perpetrada 

tanto em face da requerente, como em face do menor, ao prenunciar: “eu 

vou matar vocês dois”, munido inclusive de uma arma de fogo, ao par que 

a criança gritava: “por favor papai, não mata a gente” – Termo de 

Declarações de id. 27141854. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo também restou configurado, na medida em que a manutenção 

da convivência do requerido com o menor possa gerar danos irreparáveis 

ao psicológico da criança, sobretudo ao se considerar que fatos como o 

narrado provocariam em qualquer criança um sentimento de medo e 

insegurança em relação ao genitor, inviabilizando, pois, uma determinação 

judicial contrária aos sentimentos do menor. Ademais, é salutar pontuar 

que o melhor interesse da criança deve ser sempre preservado e, 

estando este Juízo suficientemente convencido da necessidade de 

acolhimento do pedido formulado pela autora, por cautela, SUSPENDO O 

DIREITO DE VISITAS do requerido ao filho menor P. A. T. P., até ulterior 

deliberação. Esclareço, por oportuno, que a medida supra se trata de uma 

determinação provisória e baseada em uma cognição sumária, podendo o 

convencimento deste Juízo ser modificado, após o aporte do Estudo 

Psicossocial do caso. Para tanto, determino o devido acompanhamento 

pela Equipe Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado social e psicológico das partes, 

inclusive do filho menor P. A. T. P., franqueando informações acerca da 

necessidade de manutenção ou revogação da determinação de 

suspensão do direito de visitas do requerido ao filho, bem como outras 

condições observadas, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à 

Equipe Multidisciplinar. Por outro lado, passo a analisar o pedido de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS: Conforme norma esculpida no art. 1.696 do 

Código Civil: “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Ainda, nos termos do art. 

229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No caso dos autos, 

tenho que a necessidade alimentar da menor é presumida, considerando a 

tenra idade do mesmo, aliado ao fato de que restou comprovadamente 

atribuída a paternidade do requerido ao menor (certidão de nascimento de 

id. 27141846); no que tange a possibilidade do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, esta resta evidenciada, 

inclusive no contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em 

relação ao filho é solidária, o que impõe a contribuição mínima do 

requerido; ainda, a proporcionalidade entre as necessidades do filho 

menor e a possibilidade do genitor também será observada, de modo que o 

quantum fixado supra as necessidades do infante, sem prejudicar a 

própria subsistência do requerido, restando consubstanciado, pois, o 

pressuposto da probabilidade do direito. No que concerne o pressuposto 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também restou 

satisfatoriamente comprovado, mesmo porque a necessidade alimentar é 

urgente, impondo-se de imediato a contribuição do requerido no sustento 

do filho, ante a responsabilidade solidária dos genitores, preservando-se, 

por corolário, o princípio da dignidade da pessoa humana ao se tutelar as 

necessidades mínimas do infante. Destarte, com fundamento no art. 4º da 

Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

P L E I T E A D A  e ,  s o p e s a n d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso em tela, não 

dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária, FIXO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em meio salário mínimo, o que atualmente 

corresponde ao valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove 

reais), mediante a variação deste, com a finalidade de atender as 

necessidades básicas do menor, a serem pagos todo dia 10 (dez) de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária da representante da 

menor, a ser indicada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. De igual 

forma, as despesas extraordinárias com o menor (médica, odontológica, 

escolar, etc.) deverão se dividas entre os genitores, em igual proporção, 

desde que devidamente comprovadas. Por consequência, REVOGO os 

alimentos provisionais anteriormente deferidos nos autos de cód. 

1055538-76.2019.8.11.0041, para se evitar regulamentação em 

duplicidade. Esclareço, por oportuno, que não há como fixar os alimentos 

no quantum pleiteado pela autora, notadamente ao considerar a 

inexistência de provas concretas, ao menos neste momento, de que o 

requerido possui capacidade de arcar com um valor maior, sem prejuízo 

de sua própria subsistência, até e porque o requerido acostou aos autos 

que seu atual rendimento perfaz a quantia líquida de R$ 1.053,54 (mil e 

cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme holerite 

acostado no id. 27522499, demonstrando, pois, a impossibilidade de que a 

regulamentação de sua obrigação alimentar seja superior ao seu próprio 

rendimento. DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 24/03/2020 às 

16h30min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC. 

Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por esse 

Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do 

litígio e realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a citação pessoal do 

requerido, posto que ao peticionar nos presentes autos, houve o 

suprimento da formalidade de determinação de sua citação pessoal. 

Entretanto, desde já, esclareço que o requerido terá o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação, sedo que o prazo para apresentar 

contestação fluirá a partir da audiência de conciliação designada nesta 

oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, 

bem como, de que se não houver apresentação de contestação no prazo 

legal, será o requerido considerado revel, presumindo-se verdadeiras as 

alegações apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. EXPEÇA-SE 

Termo de Guarda Unilateral Provisória, intimando-se a requerente para 

assinatura. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado 

da parte autora ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. Ciência ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 

2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1026277-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. G. M. A. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI OAB - MT21571/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (PARTE RÉ)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY MARCELO BORRALHO MENDES OAB - MT24404/O 
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(ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1026277-03.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por HELLEN CRISTINA GOMES MOYA 

ARAUJO, em desfavor de ROBINSON DE CARVALHO ARAUJO, 

devidamente qualificados – (B.O. nº 2018.253732), sendo que o 

respectivo pedido de providências protetivas fora deferido, nos termos da 

decisão de id. 14759570. O requerido fora regularmente citado/intimado da 

decisão concessiva – id. 14812155 que, por sua vez, apresentou 

resposta escrita, a qual já fora analisada na decisão de id. 16833756. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de MEDIDAS 

PROTETIVAS requeridas pela vítima HELLEN CRISTINA GOMES MOYA 

ARAUJO, em face de ROBINSON DE CARVALHO ARAUJO, que foram 

deferidas, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, 

c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o 

presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência 

ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a 

demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo 

principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de 

cautelar satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já 

consolidado no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas. Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1026277-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. G. M. A. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI OAB - MT21571/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (PARTE RÉ)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY MARCELO BORRALHO MENDES OAB - MT24404/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1026277-03.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por HELLEN CRISTINA GOMES MOYA 

ARAUJO, em desfavor de ROBINSON DE CARVALHO ARAUJO, 

devidamente qualificados – (B.O. nº 2018.253732), sendo que o 

respectivo pedido de providências protetivas fora deferido, nos termos da 

decisão de id. 14759570. O requerido fora regularmente citado/intimado da 

decisão concessiva – id. 14812155 que, por sua vez, apresentou 

resposta escrita, a qual já fora analisada na decisão de id. 16833756. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de MEDIDAS 

PROTETIVAS requeridas pela vítima HELLEN CRISTINA GOMES MOYA 

ARAUJO, em face de ROBINSON DE CARVALHO ARAUJO, que foram 

deferidas, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, 

c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o 

presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência 

ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a 

demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo 

principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de 

cautelar satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já 

consolidado no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 
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1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas. Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1041293-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. C. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ OAB - MT17411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1041293-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELE 

REGINA DA CRUZ MIRANDA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE PIMENTEL CARDOSO 

VISTOS. Trata-se de pedido de Medidas Protetivas requeridas por Daniele 

Regina da Cruz Miranda em desfavor de Carlos Henrique Pimentel 

Cardoso, no qual foi deferido os pedidos liminares para determinar o 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, 

proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06), proibição ao agressor de 

manter contato com a Ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de Comunicação, proibição ao agressor de frequentar a 

residência da Ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica e separação de corpos. Por meio da 

petição de Id: 24467201, o requerido veio aos autos pleitear a revogação 

das medidas protetivas deferidas em favor da requerente e a 

regulamentação do direito de visitas ao seu filho, inclusive em sede de 

antecipação de tutela, juntando ao pedido diversos documentos, 

reiterando o pedido por meio das petições de Id: 27016367 e 27217834. 

Conforme acima relatado, trata os autos de pedido de providências 

protetivas já deferidas, ou seja, de processo que tem natureza cautelar e 

não ordinária, servindo para resguardar direitos em sede de urgência e 

não para discussão e resolução de matérias que devem ser resolvidas 

por meio das competentes ações cíveis, que, inclusive, conforme cópias 

juntadas aos autos parecem já ter sido devidamente protocoladas. Há que 

se considerar ainda que, no caso, ao se conceder as medidas protetivas 

pleiteadas, não houve nenhuma determinação proibindo ou restringindo o 

exercício do direito de visitas do requerido ao filho; o fato de tal questão 

estar sendo devidamente discutida na competente ação cível; a proibição 

do artigo 10 do Código de Processo Civil de prolação sem a devida oitiva 

da parte contrária e ainda a tenra idade da criança (10 meses) e o tempo 

que a criança não vê o requerido. Por tal motivo, sensível às alegações do 

requerido mas ciente da necessidade de observância nas normas 

processuais que tratam a matéria, postergo a análise dos pedidos de Id: 

24467201, 27016367 e 27217834, para depois da manifestação da 

requerente e da representante do Ministério Público. Intime-se a 

requerente, via DJe, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os pedidos do requerido. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação nos autos, o que deve ser certificado, colha-se o 

parecer da representante do Ministério Público sobre os pedidos de Id: 

24467201, 27016367 e 27217834. No mais, tendo em vista a existência de 

questões cíveis a serem dirimidas entre as partes, bem como, 

considerando que a conciliação deve sempre ser incentivada e tentada 

pelo Juízo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 27.01.2020, às 16h30. 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência designada, via 

DJe. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou do réu, à audiência de conciliação, será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1052068-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1052068-37.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

GUARDA UNILATERIAL C/C ALIMENTOS proposta por DAGMAR BONFIM, 

representando seu filho menor L. P. B., em face de JOSIANE MARTINS 

PASCOAL, devidamente qualificados – id. 25990064 - petição inicial 

acompanhada de documentos. Determinada a emenda da inicial para 

readequação do valor da causa - id 27241971, a mesma foi atendida, 

inclusive com recolhimentos das custas complementares - id. 27460220. 

Com efeito, RECEBO a Inicial e sua emenda na forma posta em Juízo. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no 

art. 189, inciso II, CPC. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial 

indica que as partes realizaram acordo de vontades em 16/03/2018, em 

que restou definido que a “guarda será compartilhada entre os genitores; 

que o genitor ficará com seu filho em finais de semana alternados, 

recebendo o filho na sexta-feira às 18 horas na escola, com devolução no 

domingo até às 21 horas; que as férias de final de ano serão divididas 

entre os genitores; que as férias de fim de ano serão divididas entre os 

genitores; (...) que o genitor irá pagar 01 salário mínimo a título de pensão 

alimentícia até o dia 10 de cada mês e na mesma data irá pagar 50% do 

valor da escola da criança e 50% do valor do material escolar da criança 

(...)” - id. 25990086 - autos nº 2498-67.2017.8.11.0005 em 16/03/2018. Por 

sua vez, o requerente pretende a revisão do acordo acima mencionado 
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com a alteração da guarda compartilhada para guarda unilateral, com 

visitas programadas em dois dias da semana, respeitados os seguintes 

pontos: Referente as visitas ao filho, o autor sugere que possa ser visitas 

programadas (dois dias durante a semana) e deseja que seja respeitado 

os seguintes pontos: § Que pelo menos um final de semana (num período 

mensal) que o filho permaneça com o genitor. § Período de Férias 

escolares dos filhos divididas de formar igualitária entre os genitores 50% 

(cinquenta por cento), ficando livre para ambos viajar com os filhos dentro 

ou fora do Estado de Mato Grosso e/ou do Brasil. § Véspera de Natal 

(24/12) e dia do Natal (25/12) o menor ficará na companhia da genitora, já 

a Véspera de Ano Novo (31/12) e dia 01º de janeiro de cada ano o menor 

ficará com o genitor, podendo haver alteração mediante consenso de 

ambos os genitores, ressaltando que deverá ser realizada a alternância 

no sentido de que se em um ano o menor passou o natal com a mãe, no 

ano seguinte passará o natal com o pai, da mesma forma com o período de 

virada de ano. § No dia dos pais e aniversário do genitor o filho ficará com 

o mesmo, da mesma forma, a genitora gozará da companhia do filho no Dia 

das Mães e no seu aniversário. Dia das Crianças, aniversário dos filhos, 

feriados municipais, estaduais e nacionais de forma alternada. Ocorre 

que, apesar da seriedade dos fatos alegados pelo requerente, entendo 

que, por ora, não são suficientes para acolhimento da tutela de urgência 

na forma requerida para alteração da guarda compartilhada em guarda 

unilateral, sobretudo, ao se considerar que o compartilhamento da guarda 

do menor se dá há quase dois anos. Nessa ordem de ideias, entendo que 

a revogação do compartilhamento da guarda nesta oportunidade, 

fragilizando o vínculo existente entre o menor e ambos os genitores se 

mostra temerário, mesmo porque a Recomendação nº 25 do CNJ e a Lei 

13.058/2014 primam pela realização da guarda de forma compartilhada. 

Desta forma, INDEFIRO o pedido de GUARDA PROSIVÓRIA UNILATERAL 

do menor, por não preencher os requisitos do art. 300 do CPC, 

MANTENDO a GUARDA COMPARTILHADA anteriormente acordada até 

nova decisão ou novo acordo entre as partes. Por consequência, declaro 

PREJUDICADO o pedido de regulamentação das visitas na forma como 

acima mencionada. Por outro lado, o requerente pugna pelo deferimento de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor de 1.000,00 (um mil reais) em favor do 

menor a ser custeado pela requerida, além de 50% do material escolar, e 

de metade das despesas hospitalares, medicamentosas ou qualquer outro 

gasto com relação à saúde, bem como metade das despesas de 

vestimenta e lazer. Com efeito, entendo não ser o caso de deferimento do 

pedido, uma vez que em sede de revisional de alimentos, a alteração do 

valor devido a título de alimentos, somente será concedida liminarmente se 

houver demonstração de mudança da situação anterior, com a 

modificação da situação financeira de quem os supre ou na de quem os 

recebe, nos moldes do art. 1.699 do CC, caso contrário, correta é a 

manutenção dos alimentos anteriormente fixados, aguardando-se maior 

dilação probatória no decorrer da demanda. Destarte, não restando 

suficientemente demonstrado que ocorreu a modificação da situação 

financeira apresentada pelo alimentante ou pelo alimentado, não verifico 

ser o caso de alteração dos alimentos que foram objeto de acordo 

realizado entre as partes, não restando demonstrado o pressuposto da 

probabilidade do direito do autor. Assim INDEFIRO o pedido de ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS conforme requerido, por não preencher os requisitos do 

art. 300 do CPC, MANTENDO também os alimentos na forma como 

anteriormente acordada até nova decisão ou novo acordo entre as partes. 

Ainda, determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar 

através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do 

estado social e psicológico das partes, bem como outras condições 

observadas, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar. DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 03/03/2020 

às 15h00min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC. 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente demanda, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do 

art. 335 do CPC, bem como de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será a parte requerida considerada revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC. INTIME-SE o requerente, através de seu advogado - via 

DJE. Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da ré à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. Ciência ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1030008-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES OAB - MT22921/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. C. (TESTEMUNHA)

R. F. N. (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1030008-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARIANE 

ALVES DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja 

manter as medidas protetivas. (Id. 18627785). Diante da manifestação da 

vítima, foi homologada a desistência da presente ação e a revogação das 

medidas protetivas, tendo sido os autos extintos, com fundamento no art. 

200, parágrafo único c/c 485, III ambos do Código de Processo Civil (Id. 

23000485). Determinada a intimação, a vítima não foi localizada (Id. 

23619197). Desta forma, tendo em vista que a revogação das medidas se 

deu por requerimento da vítima, bem como diante da impossibilidade de 

intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034600-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034600-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEBORA 

ABREU CALDAS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ALEXSANDRO DE ALMEIDA FIGUEIREDO VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja 

manter as medidas protetivas. (Id. 18531686). Instada, a representante do 

Ministério Público, nada manifestou. (Certidão, ID. 22678036). Diante da 

manifestação da vítima, foi homologada a desistência da presente ação e 

a revogação das medidas protetivas, tendo sido os autos extintos, com 

fundamento no art. 200, parágrafo único c/c 485, III ambos do Código de 

Processo Civil (Id. 22992432). Determinada a intimação, a vítima não foi 

localizada (Id. 24430540). Desta forma, tendo em vista que a revogação 

das medidas se deu por requerimento da vítima, bem como diante da 

impossibilidade de intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos 
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autos, promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037142-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. V. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037142-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROGACIANO ARACELI CASTRO DE ARRUDA REQUERIDO: LUCIANE 

CELESTINO VEIGA DE ARRUDA VISTOS Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO COM GUARDA DE FILHOS, PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por 

ROGACIANO ARACELLI CASTRO DE ARRUDA, em desfavor de LUCIANE 

CELESTINO VEIGA DE ARRUDA, na qual a ré apresentou contestação 

acompanhada de reconvenção. Por meio do documento de Id: 25801734, 

foi certificado o decurso de prazo para que a ré cumprisse a 

determinação de Id: 22941643, procedendo a emenda à inicial da 

reconvenção e comprovando o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito. Com efeito, estabelece o artigo 

321 e seu parágrafo único da Lei Processual Civil, in verbis: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Já o artigo 290 do CPC, ao 

tratar das custas e despesas processuais, assevera que: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” No caso dos autos, a ré, apesar de ter sido intimada 

para emendar a inicial da reconvenção, retificando o valor da causa e 

recolhendo o valor das custas processuais, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, deixou de emendar a inicial, 

desrespeitando, desta forma, os artigos 290 e 321, caput, do Código de 

Processo Civil, o que conduz, necessariamente, ao indeferimento da peça 

inicial, como prevê o parágrafo único do aludido dispositivo. Por tal motivo 

e por mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 290 e 319 

c/c parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO A INICIAL e determino o 

cancelamento da reconvenção distribuída. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, I e IV c/c art. 290, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas 

processuais da reconvenção e honorários advocatícios que com 

fundamento no artigo 85, §2º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que no caso dos autos corresponde a 12 (doze) 

vezes o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos 

rendimentos do autor. Não havendo recurso desta decisão, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias em relação à reconvenção. No mais, 

não há questões pendentes de apreciação e inexistem matérias 

preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que 

será apreciada no momento oportuno. As partes estão regularmente 

representadas, e não vislumbro irregularidades ou vícios a serem 

sanados, pelo que declaro o processo saneado, nos termos do art. 357, 

do CPC. Visando o regular andamento do feito fixo como pontos 

controvertidos as condições das partes para o exercício da guarda de 

maneira compartilhada e do direito de convivência; as possibilidades do 

autor e as necessidades dos filhos do casal para a fixação da obrigação 

alimentícia e os bens adquiridos na constância do casamento e que devem 

ser objeto de partilha; sendo que, a distribuição do ônus da prova deve-se 

dar na forma prevista no art. 373, I e II, do CPC. Para dirimir a controvérsia, 

determino a realização de estudo psicossocial do caso. Remetam-se os 

autos à divisão Psicossocial deste Juízo, para a realização do estudo, na 

residência das partes, verificando, as condições das partes para o 

exercício da guarda e do direito de convivência, bem como as 

necessidades dos filhos das partes e as possibilidades do réu, devendo o 

relatório vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, via DJe, para, querendo, sobre ele se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de concordância e, em 

igual prazo, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Caso haja interesse das partes na produção de prova 

testemunhal, devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato ou 

ratificar as testemunhas já arroladas na petição inicial e contestação. Além 

disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Às 

providências. Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037142-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. V. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037142-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROGACIANO ARACELI CASTRO DE ARRUDA REQUERIDO: LUCIANE 

CELESTINO VEIGA DE ARRUDA VISTOS Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO COM GUARDA DE FILHOS, PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por 

ROGACIANO ARACELLI CASTRO DE ARRUDA, em desfavor de LUCIANE 

CELESTINO VEIGA DE ARRUDA, na qual a ré apresentou contestação 

acompanhada de reconvenção. Por meio do documento de Id: 25801734, 

foi certificado o decurso de prazo para que a ré cumprisse a 

determinação de Id: 22941643, procedendo a emenda à inicial da 

reconvenção e comprovando o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção sem resolução de mérito. Com efeito, estabelece o artigo 

321 e seu parágrafo único da Lei Processual Civil, in verbis: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Já o artigo 290 do CPC, ao 

tratar das custas e despesas processuais, assevera que: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” No caso dos autos, a ré, apesar de ter sido intimada 

para emendar a inicial da reconvenção, retificando o valor da causa e 

recolhendo o valor das custas processuais, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, deixou de emendar a inicial, 

desrespeitando, desta forma, os artigos 290 e 321, caput, do Código de 

Processo Civil, o que conduz, necessariamente, ao indeferimento da peça 

inicial, como prevê o parágrafo único do aludido dispositivo. Por tal motivo 

e por mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 290 e 319 

c/c parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO A INICIAL e determino o 

cancelamento da reconvenção distribuída. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, I e IV c/c art. 290, parágrafo único, todos do 
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Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas 

processuais da reconvenção e honorários advocatícios que com 

fundamento no artigo 85, §2º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que no caso dos autos corresponde a 12 (doze) 

vezes o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos 

rendimentos do autor. Não havendo recurso desta decisão, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias em relação à reconvenção. No mais, 

não há questões pendentes de apreciação e inexistem matérias 

preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que 

será apreciada no momento oportuno. As partes estão regularmente 

representadas, e não vislumbro irregularidades ou vícios a serem 

sanados, pelo que declaro o processo saneado, nos termos do art. 357, 

do CPC. Visando o regular andamento do feito fixo como pontos 

controvertidos as condições das partes para o exercício da guarda de 

maneira compartilhada e do direito de convivência; as possibilidades do 

autor e as necessidades dos filhos do casal para a fixação da obrigação 

alimentícia e os bens adquiridos na constância do casamento e que devem 

ser objeto de partilha; sendo que, a distribuição do ônus da prova deve-se 

dar na forma prevista no art. 373, I e II, do CPC. Para dirimir a controvérsia, 

determino a realização de estudo psicossocial do caso. Remetam-se os 

autos à divisão Psicossocial deste Juízo, para a realização do estudo, na 

residência das partes, verificando, as condições das partes para o 

exercício da guarda e do direito de convivência, bem como as 

necessidades dos filhos das partes e as possibilidades do réu, devendo o 

relatório vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, via DJe, para, querendo, sobre ele se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de concordância e, em 

igual prazo, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Caso haja interesse das partes na produção de prova 

testemunhal, devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato ou 

ratificar as testemunhas já arroladas na petição inicial e contestação. Além 

disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Às 

providências. Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000641-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA PINTO PORTELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1000641-64.2020.8.11.0041. Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a presente Carta Precatória objetiva a intimação da 

requerente LUANA JESUS DE FREITAS, acerca da decisão - id. 27837681 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Desta forma, CUMPRA-SE a missiva, 

conforme determinado pelo Juízo deprecado. Ainda, consigno que o oficial 

de Justiça deverá observar o disposto no art. 212, § 2º, do CPC, 

independente de autorização judicial. Com o cumprimento, devolva-se a 

Carta Precatória ao Juízo de origem, com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008270-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO DA SILVA MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFIA PEREIRA DOS SANTOS MARIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1008270-26.2019.8.11.0041. Vistos. Cumpra-se 

o despacho de id. 25029974, intimando-se o requerido no endereço 

informado por seu Defensor Público – id. 24790264, qual seja RUA A, 

QUADRA 4A 1, PROLONGAMENTO DO PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ-MT. 

Após, considerando que o presente feito já fora julgado extinto, 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1061289-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NOVAK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1061289-44.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C 

DANOS MORAIS proposta perante ao Juizado Especial da Comarca de 

Cuiabá/MT – id. 27663351. Ocorre que, o presente feito fora 

equivocadamente encaminhado a este Juízo Especializado em Violência 

Doméstica. Desta forma, considerando a incompetência deste Juízo para 

analisar a pretensão da parte autora, proceda-se a redistribuição do 

presente feito ao Juízo Competente. REDISTRIBUA-SE com cautelas 

necessárias. Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039796-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA DA SILVA PINHEIRO OAB - 001.998.221-66 

(REPRESENTANTE)

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO FERNANDES E SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para manifestação quanto à Certidão NEGATIVA do 

Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000912-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 
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(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PAZ QUEIROZ OAB - 707.470.641-80 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1000912-73.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR proposta perante uma 

das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT – id. 27871277. Ocorre que, o 

presente feito fora equivocadamente encaminhado a este Juízo 

Especializado em Violência Doméstica. Desta forma, considerando a 

incompetência deste Juízo para analisar a pretensão da parte autora, 

proceda-se a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

REDISTRIBUA-SE com cautelas necessárias. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu patrono – via DJE. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 

09 de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014267-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1014267-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRE 

LUIZ DE SENA REQUERIDO: SABRINA KIEDZERSKI SARTO DE SENA 

VISTOS. Trata-se de “Ação de Divórcio c/c Pedido de Regulamentação de 

Guarda, Fixação de Alimentos e pedido de Restituição de Bens 

Particulares” ajuizada por André Luiz de Sena em desfavor de Sabrina 

Kiedzerski Sarto, inicialmente distribuída para o gabinete II deste juízo e 

redistribuída para este gabinete, em razão da declaração de suspeição 

efetuada pelo Juiz titular daquele gabinete (decisão de Id: ). Compulsando 

os autos verifico que antes da realização da audiência de instrução, 

aportou aos autos petição do autor (d: 26193978), requerendo o 

cancelamento da audiência designada e suspensão dos autos, “até que a 

autoridade competente apure e elucide os fatos constantes nas 

gravações contidas no celular” da ré, que supostamente davam indícios 

de amizade e privilégios entre a advogada da ré e o Juiz que figurava 

como titular da presente ação e petição de Id: 26237002, requerendo a 

entrega na secretaria da Vara do aparelho celular da ré, para 

encaminhamento para perícia e averiguação dos fatos noticiados. A ré 

manifestou sobre as alegações do autor (Id: 26277700), asseverando que 

este, em tese, praticou o crime de invasão de privacidade, ao acessar 

sem autorização seu telefone celular e divulgar o conteúdo dele extraído; 

esclareceu a ausência de qualquer ligação de amizade entre sua patrona 

e o juiz que presidia o feito e asseverou que o autor a persegue, 

requerendo a juntada aos autos da renúncia efetuada por sua patrona e a 

redesignação de audiência de instrução, oportunizando à ré a constituição 

de novos advogados. O Juiz, até então titular, manteve a audiência de 

instrução em pauta e por ocasião da mesma, buscou esclarecimento com 

as partes em relação às alegações efetuadas pelo autor de práticas 

ilícitas, momento em que as partes esclareceram quais seriam o teor de 

tais acusações, estando tudo gravado em vídeos anexados neste 

processo; determinou o encaminhamento do celular e de cópia dos autos à 

autoridade policial e declarou sua suspeição, determinando a remessa dos 

autos a esta magistrada, que é sua substituta legal (termo de audiência de 

Id: 26309626). Os autos vieram conclusos para decisão. Primeiramente, 

cumpre asseverar que, conforme acima relatado, trata a presente ação de 

divórcio, regulamentação de guarda, fixação de alimentos e pedido de 

restituição de bens particulares, na qual as partes já conciliaram sore o 

divórcio, guarda e direito de convivência, restando como pontos 

controvertidos apenas o valor a ser fixado a título de alimentos e a título de 

indenização pretendida pela ré. Disso decorre a natureza cível do 

presente processo, não podendo ser discutido ou apreciado nestes autos 

eventual prática de crimes, devendo as partes que pretendem tal 

apuração valerem-se dos meios cabíveis para buscar a investigação e 

condenação dos supostos acusados. Por tal motivo, diante da 

incompetência deste juízo para a investigação de delitos e também 

julgamento de qualquer crime que não tenha sido cometido em razão da 

prática de violência contra a mulher, cabendo as partes a adoção das 

medidas cabíveis perante a autoridade competente e não ao juízo, revogo 

parcialmente a decisão de Id: 26309626, no que se refere à determinação 

de remessa de cópia do presente processo e do celular da ré para a 

autoridade policial. Tendo em vista a ausência de dúvidas nos autos de 

que o celular entregue em audiência pertence a ré, bem como, 

considerando que as partes já asseveram em audiência o teor das 

conversar tidas como suspeitas, o autor alegou e a ré confirmou (vídeos 

de Id: 26309626, 26309629, 2609632, 26309635, 26309636 e 26309638), 

e que tudo está devidamente gravado no presente processo, determino a 

devolução do celular que se encontra na Secretaria deste Juízo à ré, 

mediante certidão, cabendo às partes, conforme já asseverado, buscar o 

que entender de direito perante as autoridades competentes. No mais, 

visando o regular andamento do feito ratifico os atos até aqui praticados e 

determino ao Sr. Gestor Judicial que certifique o decurso de prazo para 

que o advogado Dr. Jodelismar José Alves Junior, cumprisse a 

determinação de juntar aos autos procuração outorgada pela ré. 

Certificada a ausência de juntada, em atendimento ao disposto no art. 76 

do Código de Processo Civil[1] e visando evitar futura alegação de 

nulidade, determino a suspensão dos autos e a intimação pessoal da ré 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, sob pena de decretação de sua revelia (art. 76, II, do CPC). 

Findo o prazo, havendo a regularização ou não, o que deve ser 

certificado, tendo em vista que o presente processo já se encontra 

saneado (Id: 23914391), renove-me à conclusão para redesignação de 

audiência de instrução. Às providências. Intimem-se (o autor via DJe) e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito [1] Art. 76. 

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I – [...]; II - o réu será 

considerado revel, se a providência lhe couber [...].

Manifestação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036644-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JEFFERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

MANIFESTAÇÃO NO ID Nº 26791347.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001546-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ETVINO MAURER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2042 de 3769



DESPACHO Processo nº 1001546-69.2020.8.11.0041. VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a presente Carta Precatória objetiva a 

intimação do requerido EVANDRO ETVINO MAURER, acerca da decisão 

que determinou deferimento de Medidas Protetivas - id. 28007145. Desta 

forma, CUMPRA-SE a missiva, conforme determinado pelo Juízo 

deprecado. Ainda, consigno que o oficial de Justiça deverá observar o 

disposto no art. 212, § 2º, do CPC, independente de autorização judicial. 

Com o cumprimento, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de origem, 

com as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito em Substituição Legal ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021195-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MORAES MIRANDA OAB - MT11943/O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES OAB - MT7065-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que houve julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1008887-12.2019.8.11.0000 – 2ª Câmara de Direito Privado, em que o 

recurso foi conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a 

justiça gratuita à autora, mantendo inalterados os demais termos da 

decisão atacada – id. 20206135. INTIME-SE a requerente, via DJE, para 

apresentar impugnação à contestação. Na sequência, vista ao Ministério 

Público para manifestação, e após, conclusos. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal ASSINADO 

DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011790-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1011790-91.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JESSICA AMANDA ALVES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ELTON DA CRUZ TEOTONIO VISTOS. Ao impugnar a 

contestação apresentada pelo réu (Id: 25878309), a autora manifestou-se 

impugnando o pedido de concessão dos benefícios da Justiça efetuado 

pelo réu, asseverando que ele possui condições de arcar com as 

despesas e custas processuais. Por tal motivo, considerando a vedação 

expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do 

réu, via DJe, para, querendo, manifestar-se sobre a impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me à conclusão para decisão sobre o pedido 

e saneamento do feito. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036781-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. G. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Cód. 1036781-34.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Hellen Cristina Gomes Moya 

Araujo, em face de Robinson de Carvalho Araújo, devidamente 

qualificados – id. 22855740. Instada a se manifestar, a parte exequente 

pugnou pela desistência da presente demanda, tendo em vista não ter 

mais interesse no prosseguimento do feito – id. 229660664. Desta forma, 

HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da presente execução e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. INTIME-SE a exequente, por meio de seu patrono – 

via DJE. Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o feito, com a 

adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz 

de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004029-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo nº 

1004029-43.2018.8.11.0041. VISTOS. Compulsando os autos, verifico que 

apesar de conhecido o Agravo de Inst rumento n º 

1015669-35.2019.8.11.0000 – Câmara de Direito Privado, fora negado 

provimento ao seu mérito, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. No 

mais, INTIME-SE a requerida, através de seu advogado - via DJE, para 

apresentar memoriais. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, e após, conclusos. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 

15 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito em Substituição Legal ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1013269-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. K. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1013269-22.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SABRINA 

KIEDZERSKI SARTO DE SENA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ANDRE LUIZ DE SENA VISTOS. Tendo em 

vista que as questões cíveis estão sendo discutidas em autos próprios 

(PJe nº 1014267-87.2019.8.11.0041), bem como diante da certidão de Id. 

26777069, que certificou o decurso do prazo das medidas protetivas, 

promova o arquivamento do presente feito com as cautelas de estilo. Às 

providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004216-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004216-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: REURY 

DA SILVA BUENO REQUERIDO: LARISSA FEITOSA BUENO VISTOS. Por 

meio da petição de Id: 27563295, o autor pleiteia a reconsideração da 

decisão de Id: 27363879, que determinou a intimação da ré para se 

manifestar sobre sua alegação de que está impedido de visitar o filho e a 

remessa dos autos à representante do Ministério Público, antes da 

apreciação de seu pedido, argumentando a proximidade do período de 

recesso forense e que nos autos foi deferida a liminar de guarda 

compartilhada. A despeito das argumentações do autor, é certo que no 

caso onde se discute o exercício da guarda e do direito de convivência 

com os filhos menores o que deve prevalecer é o interesse e a saúde da 

criança que é o que se busca preservar na presente ação. Por tal motivo, 

considerando a gravidade dos fatos alegados nos autos, bem como, a 

tenra idade da criança, no exercício geral de cautela, bem como, em 

observância à vedação inserta no art. 10 do Código de Processo Civil[1], 

determino a intimação da ré, via DJe, para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar sobre as petições de Id: 25908425 e 27256014, requerendo o 

que entender de direito. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o 

que deve ser certificado, tendo em vista a existência de interesses de 

menores, colha-se o parecer da representante do Ministério Público e 

após, renove-me, imediatamente a conclusão. Às providências. Intimem-se 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito [1] Art. 10. O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1052431-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

P. H. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA BERTAO PALHARINI OAB - 992.239.700-59 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1052431-24.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS DEFINITIVOS proposto por 

P. H. B. e B. B., menores impúberes, neste ato representados por sua 

genitora Pâmela Bertão Palharini Borghetti, em face Matias Borghetti, com 

fundamento no art. 528 do CPC, pretendendo a cobrança dos alimentos 

definitivos em atraso (novembro e dezembro de 2019) – id. 26051862. Por 

sua vez, o executado apresenta Embargos à Execução, arguindo, 

preliminarmente, a inépcia da inicial e impugnando a gratuidade da justiça 

deferida à parte exequente; no mérito, requer a extinção da execução, em 

razão da quitação integral dos alimentos em atraso – id. 27505060. Instado 

a se manifestar, a parte exequente apresenta Impugnação aos Embargos 

à Execução, suscitando a preliminar de rejeição liminar dos embargos, por 

inépcia da petição de embargos, ocasião em que pugna pela rejeição das 

preliminares suscitadas pelo executado; no mérito, requer a improcedência 

dos pedidos do executado, com a decretação da prisão civil do mesmo e o 

bloqueio de ativo financeiros pelo sistema Bacen-jud – id. 27610806. É A 

SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado – id. 27505060. 

Instado a se manifestar, a parte exequente requereu a improcedência 

liminar dos embargos apresentados, em razão da inadequação da via 

eleita, posto que a norma processual dispõe que a referida peça deve ser 

distribuída por dependência à execução, e não nos próprios autos. Com 

efeito, verifico que, de fato, o art. 914, §1º, do CPC, preconiza a 

necessidade de distribuição por dependência os embargos à execução ao 

feito executório. Entretanto, é cediço que o executado pode opor sua 

defesa até mesmo por simples petição nos autos, de modo que em busca 

da verdade real, mais importa o conteúdo da defesa apresentada, do que 

o nome atribuído à peça processual aportada e/ou o procedimento para 

tanto. Nessa ordem de ideias, em que pese a defesa apresentada nos 

próprios autos, INDEFIRO o pedido de REJEIÇÃO LIMINAR formalizado pela 

parte exequente, consignando que este Juízo analisará 

fundamentadamente as matérias aventadas. Pois bem. Por ocasião dos 

Embargos apresentados, foram arguidas preliminares de inépcia da inicial 

e de impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte exequente. 

Passo a analisar as preliminares arguidas: Conforme prevê o art. 98, 

caput, do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem 

direito à gratuidade da justiça, sendo que alegação de insuficiência por ela 

deduzida tem presunção de veracidade, de acordo com o art. 99, § 3º, do 

CPC, de modo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. No caso em tela, aduz o executado que a 

representante dos exequentes não faz jus à gratuidade deferida, em 

razão do vasto patrimônio da parte. Entretanto, verifico que a senhora 

Pâmela figura nos presentes autos de Cumprimento de Sentença tão 

somente como representante dos filhos menores, já que o direito que se 

discute na presente demanda, na verdade, pertence aos infantes. Nessa 

ordem de ideias, não se mostra razoável que patrimônio da genitora 

interfira na garantia de prestação jurisdicional em relação ao direito 

material dos filhos menores. Ante o exposto, INDEFIRO a Impugnação 

apresentada pelo executado e MANTENHO a GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

anteriormente deferida à parte exequente. Outrossim, no que tange a 

preliminar de inépcia da inicial formalizado pelo executado, verifico que 

também não há como acolhê-la. Assevera o executado, que a petição 

inicial apresentada pela parte exequente é inepta, posto que em 

contradição com o próprio documento apresentado, em que restou 

consignada a isenção da obrigação alimentar do executado durante os 

meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. 

Contudo, verifico que a referida argumentação se confunde com o próprio 

mérito da demanda, já que o maior litígio desta execução versa sobre a 

interpretação do documento acostado no id. 27505066. Ademais, 

superada a referida questão, entendo que a petição inicial apresentada 

pela parte exequente se apresenta regular e compreensível, nos termos 

do art. 319, do CPC, não havendo qualquer das hipóteses elencadas no 
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art. 330, §1º, do CPC. Desta forma, INDEFIRO a preliminar de Inépcia da 

Inicial. Destarte, superada as referidas questões preliminares, passo a 

analisar o mérito da demanda. Trata-se de Execução dos Alimentos objeto 

de acordo entabulado entre as partes, nos autos de cód. 469267, em que 

restou estabelecido que o executado pagaria a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de alimentos para os filhos menores. Pleiteia a 

parte exequente, por meio do presente Cumprimento de Sentença, a 

execução dos alimentos vencidos nos meses de novembro e dezembro de 

2019. Por sua vez, o requerido impugna a pretensão executória em 

comento, acostando a prova documental de id. 27505066, que se trata de 

um RECIBO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL URBANO, consignando que parte do pagamento de valores se 

daria à representante dos exequentes, nos seguintes termos: “R$ 

1000.000,00 (cem mil reais) que será pago em 20 parcelas iguais de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) cada uma que será pago diretamente a PÂMELA 

BERTÃO PALHARINI BORGHETTI, através da Imobiliária Airton Imóveis, por 

autorização de MATIAS BORGHETTI, sendo que a primeira parcela 

vencerá no dia 10/03/2018 e a última no dia 10/10/2019, que é destinado a 

contribuição no pagamento de alimentos como pensão em favor dos filhos 

do casal”. Na mesma ocasião, restou expressamente consignado que: “a 

Sra. Pâmela Bertão Palharini Borghetti isenta o Sr. Matias Borghetti da 

pensão alimentícia pelo período de 10/11/2019 a 10/02/2020, valor 

corresponde a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como forma de compensação 

do quinhão que caberia a cada parte”. – id. 27505066. Aduz a exequente, 

que os valores mencionados no documento de id. 27505066 se referem a 

meação de Pâmela, posto que a questão de partilha do patrimônio das 

partes ainda se encontra pendente, não havendo que se confundir com os 

alimentos dos menores anteriormente acordados nos autos de cód. 

469267. Ainda, assevera que o documento de id. 27505066 se trata de um 

contrato particular, sem a participação dos menores, o que seria 

insuficiente para suspender o acordo judicial anteriormente entabulado 

entre as partes; afirma, outrossim, que o termo “contribuição” utilizado no 

respectivo documento se trata de mera liberalidade do executado em 

oferecer o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo dos 

alimentos acordados nos autos de cód. 469267 e, que a isenção 

consignada expressamente no documento de id. 27505066 se trata da 

pensão referente à pessoa de Pâmela, e não de seus filhos. O executado, 

em contrapartida, impugna, relatando que sua obrigação alimentar em 

relação aos menores permanece isenta até o mês de fevereiro de 2020, 

em razão do documento apresentado. Com efeito, da detida análise dos 

autos, verifico que a presente execução cobra os alimentos dos menores 

exatamente a partir do momento em que a representante dos exequentes 

parou de receber a parcela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos 

do documento acima transcrito, ou seja, a partir do mês de novembro de 

2019, o que evidencia que a vontade constante no documento mencionado 

traz exatamente o valor pago como o correspondente como pensão dos 

filhos. Ademais, apesar da parte exequente afirmar que o executado vinha 

pagando a pensão alimentícia acordada nos autos de cód. 469267, sem 

prejuízo das parcelas constantes no documento de id. 27505066, não fora 

aportada nenhuma prova a fim de corroborar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente eventual extrato bancário que seria capaz de 

comprovar que os pagamentos estavam ocorrendo regularmente e de 

forma simultânea, conforme alegado. Verifico também, que o advogado 

que patrocina os interesses da parte exequente nestes autos também 

figurou no negócio jurídico de id. 27505066, que figurou como testemunha 

no referido ato. Nessa linha de raciocínio, sem adentrar no mérito da 

referida prova documental, este Juízo entende que no momento em que 

restou consignado que o executado estaria isento de sua obrigação 

alimentar do mês de dezembro de 2019 ao mês de fevereiro de 2020, a 

referida isenção corresponde à sua obrigação em relação aos filhos, É 

certo que, em que pese os menores não terem figurado no aludido negócio 

jurídico, a senhora Pâmela continua sendo a representante dos menores, 

de modo que este Juízo não pode ficar vinculado exclusivamente às 

questões processuais, devendo oferecer uma prestação jurisdicional 

escorreita e justa, sempre primando pela verdade real dos fatos. Ante o 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Defesa apresentada pelo executado, 

ante a aparente inexistência de débito a ser cobrado, e JULGO EXTINTA a 

presente execução, com fundamento no art. 924, inciso IV, do CPC. 

INTIMEM-SE os acusados, por meio de seus respectivos patronos – via 

DJE. Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE o 

feito, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Cuiabá, 

19 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1046990-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1046990-62.2019.8.11.0041. Vistos. DESIGNO 

Audiência de Conciliação para o dia 04/02/2020 às 13h00min. INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes, e o advogado do requerido - via DJE. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. Ainda, dê-se vista à 

Defensoria Pública Cível para se manifestar acerca da resposta escrita 

apresentada – id. 25476301, acompanhada de documentos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1027734-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. C. K. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1027734-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: RAQUEL 

NINO CURI KACHAN EXECUTADO: AILTON MAMEDES DA CUNHA VISTOS. 

Intimada para se manifestar sobre a petição e comprovantes de 

pagamentos juntados pelo executado, a exequente manifestou-se, por 

meio da petição de Id: 26513743, informando a existência de débito da 

pensão alimentícia referente a diferença de valores dos meses de outubro 

e novembro de 2019, apresentando planilha atualizada do débito, que 

perfaz a quantia de R$ 304,04 (trezentos e quatro reais e quatro 

centavos). Instada a se manifestar a representante do Ministério Público 

emitiu o parecer de Id: 27863400, pugnando pela intimação do executado 

para que comprovasse o pagamento das novas parcelas vencidas ou 

efetue o pagamento, sob pena de prisão. Desta forma, em razão da 

alegação da existência de débito, determino a intimação do executado (via 

DJe), para que, no prazo de 03 (três) dias, comprove nos autos o 

cumprimento total da obrigação alimentícia (totalidade do valor devido e 

das prestação vencidas no curso do processo) ou a justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua prisão. 

Apresentada a justificativa ou comprovado o pagamento, dê-se vista à 

Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher para que a exequente, 

querendo, manifestesse, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, 

apresentando planilha atualizada do débito se for o caso, sob pena de 

presunção de concordância e quitação. Após, renove-me à conclusão. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015915-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. C. K. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1015915-05.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: RAQUEL NINO CURI KACHAN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

AILTON MAMEDES DA CUNHA VISTOS. Passo ao saneamento do feito: 

Trata-se de “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas” ajuizada por RAQUEL 

NINO CURI KACHAN, por si e representando seu filho menor A. L. K. M. DA 

C., em desfavor de AILTON MAMEDES DA CUNHA, na qual foi proferida 

decisão cautelar de urgência (Id: 19467808), concedendo à autora a 

guarda unilateral do filho do casal, estabelecendo o direito de visitas do 

réu ao filho 01 (uma) vez por mês de forma assistida pela equipe 

multidisciplinar deste Fórum e a obrigação alimentícia dele em relação ao 

filho e à autora no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente no país, para cada um, bem como, designou audiência de 

tentativa de conciliação, que restou infrutífera, conforme termo de 

audiência de Id: 22729040. Relatório de Estudo Interprofissional realizado 

na residência da autora no Id: 20292711. O réu apresentou a contestação 

de Id: 23711038, concordando com o reconhecimento e dissolução da 

união estável e com a concessão da guarda do filho em favor da autora, 

discordando, no entanto, com o valor fixado a título de alimentos, 

pretendendo a redução da obrigação alimentícia do filho para o equivalente 

a 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo no país e a exoneração 

da obrigação em relação à autora e do estabelecimento do seu direito de 

visitas de forma assistida, pretendendo que o mesmo seja exercido 01 

(um) final de semana por mês e na metade das férias escolares, bem 

como, em datas festivas na residência de sua irmã, que ficará 

responsável por buscar e levar a criança. Impugnação à contestação 

juntada no Id: 24075527. Instada a se manifestar a representante do 

Ministério Público emitiu o parecer de Id: 27293299, pugnando pelo “normal 

prosseguimento do feito”. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Conforme acima asseverado, pretende o réu em sua contestação a 

redução de sua obrigação alimentícia com seu filho e a exoneração em 

relação à autora, ao argumento de não suportar referida obrigação. A 

despeito das alegações do réu, não vislumbro, no caso dos autos 

considerando as provas até então produzidas a possibilidade de 

modificação da decisão que arbitrou os alimentos. Isto porque esses já 

foram arbitrados em valores módicos, suficientes apenas para o 

atendimento das necessidades básicas do filho de 04 (quatro) anos de 

idade e da autora que, conforme asseverado no relatório de estudo 

interprofissional de Id: 20292711, “está fazendo tratamento psiquiátrico e 

psicoterápico para ansiedade, síndrome do Pânico e depressão e sofre de 

endometriose e, na época em que foi realizado o estudo, não estava 

recebendo renda, pois estava aguardando a perícia do INSS para receber 

o benefício pelo afastamento em razão da tentativa de feminicídio 

praticado pelo réu”. Diante disso, é certo que cabe ao réu, pessoa jovem e 

saudável, buscar formas de melhorar a sua renda a fim de poder garantir 

ao menos o mínimo ao seu filho e à mulher que ele esfaqueou e quase 

matou até que ela possa voltar ao mercado de trabalho. No que se refere 

à pretensão de revisão do direito de visitas do réu, a despeito da 

gravidade dos fatos por ele praticados contra a autora e do medo que ela 

sente, inclusive em relação aos cuidados dele com o filho, esta asseverou 

no estudo psicossocial realizado que sabe que não pode proibir as visitas 

e que confia na família do réu e que ele tem estado com o filho na 

residência dos avós paternos. Diante disso e considerando a necessidade 

de manutenção e fortalecimento dos vínculos entre o filho e o réu, bem 

como, com a família paterna, bem como, a idade da criança, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido do réu para determinar que suas visitas ao seu 

filho ocorram em 01 (um) sábado por mês, das 08h00 às 18h00, na 

residência de sua irmã (tia paterna), devendo a mesma ficar responsável 

por buscar e devolver a criança na residência materna. No mais, não há 

questões pendentes de apreciação e inexistem matérias preliminares a 

serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que será apreciada 

no momento oportuno. As partes estão regularmente representadas, e não 

vislumbro irregularidades ou vícios a serem sanados, pelo que declaro o 

processo saneado, nos termos do art. 357, do CPC. Fixo como pontos 

controvertidos as condições do réu para o exercício do direito de visitas 

ao filho, bem como, as possibilidades do réu e as necessidades dos 

autores para a fixação da obrigação alimentícia; sendo que, a distribuição 

do ônus da prova deve-se dar na forma prevista no art. 373, I e II, do CPC. 

Para dirimir a controvérsia, determino a complementação do estudo 

psicossocial realizado nos autos, efetuando nova visita na residência da 

autora e remetendo-se carta precatória para a realização do estudo na 

residência do réu, no município de Araputanga/MT. Remetam-se os autos à 

divisão Psicossocial deste Juízo, para a realização do estudo na 

residência da autora verificando as necessidades dela e do filho para o 

recebimento de pensão alimentícia, bem como, para que encaminhe a este 

Juízo, eventual relatório de visitas assistidas realizadas nos autos ou 

informe a inocorrência, devendo o relatório vir aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias. Expeça-se carta precatória para a realização de estudo 

psicossocial na residência do réu verificando as suas condições para o 

exercício de direito de convivência e suas possibilidades para prestação 

da obrigação alimentícia, devendo o relatório vir aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias. Com o laudo nos autos, REMETAM-SE os autos à Defensoria 

Pública – Núcleo de Defesa da Mulher para, querendo, no prazo não 

superior a 15 (quinze) dias, sobre ele se manifestar, sob pena de 

presunção de concordância e, em igual prazo, especificar as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Após, intime-se o réu (via DJe) 

para, em igual prazo, sobre ele se manifestar, sob pena de presunção de 

concordância e especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Caso haja interesse das partes na produção de prova 

testemunhal, devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato ou 

ratificar as testemunhas já arroladas na petição inicial e contestação. Além 

disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Às 

providências. Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001210-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

KELRYLAINNE MORAES DA COSTA OAB - 994.027.501-34 

(REPRESENTANTE)

MANOELSON MOREIRA RONDON OAB - 673.337.611-34 

(REPRESENTANTE)

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1001210-65.2020.11.0041. VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta perante uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Capital – id. 27936769. Ocorre 

que, o presente feito fora equivocadamente encaminhado a este Juízo 

Especializado em Violência Doméstica. Desta forma, considerando a 

incompetência deste Juízo para analisar a pretensão da parte autora, 

proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO do presente feito a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Capital. REDISTRIBUA-SE com 

cautelas necessárias. Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – 

via DJE. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição 
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Legal ASSINADO DIGITALMENTE

Manifestação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008270-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO DA SILVA MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFIA PEREIRA DOS SANTOS MARIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ciente.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1001418-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. O. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1001418-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: C. R. D. 

A., POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO VISTOS. 

SENTENÇA. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por 

CLAUDIANE RIBEIRO DE ARRUDA (14 anos), nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, em desfavor de PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, 

sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada 

pelo representado. A medida protetiva foi deferida no dia 15/1/2019, 

conforme decisão de Id 17388621. O Ministério Público tomou ciência da 

decisão. (Id 19565112). Consta nos autos, que não foi possível proceder a 

intimação da vítima acerca das medidas protetivas deferidas, visto que o 

endereço apontado nos autos é insuficiente para localizá-la, conforme 

certidão de Id. 19082411. Da mesma maneira, conforme certidão de Id. 

20215271, o Oficial de Justiça comunicou que não possível realizar a 

intimação do requerido acerca das medidas protetivas deferidas, pois 

encontrou o imóvel fechado. Informou ainda, que conversando com um 

vizinho do referido imóvel, o mesmo relatou que a requerente e o requerido 

voltaram a conviver, mas que as brigas são constantes. Abriu-se vista ao 

Ministério Público acerca da não localização da vítima, todavia, o parquet 

deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar. (Certidão, Id 

27856626). Desse modo, foram realizadas várias diligências no juízo para 

a tentativa de intimação da vítima, no entanto, até a presente data não foi 

possível. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme acima 

relatado, diante das diversas tentativas de localização da vítima para 

intimação das medidas, bem como pela manutenção das mesmas, 

observando-se ainda o lapso temporal transcorrido sem qualquer fato 

novo ou possibilidade de contato com a requerente, carece a necessidade 

de manutenção das medidas de urgência. Insta consignar que o 

deferimento de medidas protetivas de urgência não está condicionado a 

um processo principal, uma vez que elas podem ser pedidas pela 

ofendida, aplicadas isolada ou cumulativamente, substituídas, revogadas e 

revistas, a qualquer tempo, sempre que os direitos reconhecidos na Lei 

11.340/2006 forem ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). 

Assim, não obstante os esforços empenhados, nos autos, para a 

localização das partes, fica configurada a falta de interesse da requerente 

na persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de interesse nas 

cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com fundamento 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública Criminal. Após, observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036388-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. A. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. F. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1036388-12.2019.8.11.0041. VISTOS. 

Considerando que houve indeferimento da medida liminar recursal 

p le i teada em sede de  Agravo  de  Ins t rumento  nº 

1018699-78.2019.8.11.0000 - 3ª Câmara de Direito Privado - id. 27444075, 

restaram inalteradas, a princípio, as determinações constantes na decisão 

de id. 23979854. Ainda, como houve apresentação de contestação - id. 

26661871 e demais documentos pelo requerido, INTIME-SE a requerente, 

através de seu advogado - via DJE, para apresentação impugnação à 

contestação. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, e 

na sequência, conclusos. CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 590297 Nr: 31714-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMERSON PEREIRA DE SOUZA, GICELIA BARBOSA DE 

SOUSA, PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADA(O) DE POLÍCIA DA DEL. ESP. DE 

DEFESA DA MULHER DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela via 

do writ, DENEGO a ordem impetrada e JULGO EXTINTO o presente 

feito.Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o feito, com a 

adoção das formalidades de praxe.INTIME-SE o impetrante - via 

DJE.INTIME-SE a Autoridade Coatora;Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433646 Nr: 9671-79.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSSB, E, T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENDORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886

 VISTOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2047 de 3769



Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DO 

DIREITO DE VISITAS, proposto por GEFFERSON ANGELO DA CRUZ DE 

FARIAS, em desfavor de E.S.S.F e T.F.D.S.S.B representadas por sua 

genitora, Cássia Raiane da Silva, no qual a ré foi intimada, via DJE, para 

querendo, manifestar sobre a complementação do relatório de fls. 89/92, 

entretanto, quedou-se inerte (certidão de fl. 98).

Diante disso, defiro o pleito de fl.103 e, determino a intimação pessoal da 

ré, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, inclusive 

acerca dos estudos encartados nos autos.

Findo o prazo havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

remetam os autos ao Ministério Público.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520379 Nr: 12473-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214/MT, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 VISTOS.

Em atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, determino a intimação da 

autora (via DJe), para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre a petição de fls. 654/656 e documentos de fls. 657/658, sob pena 

de presunção de concordância.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

 Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 533778 Nr: 25524-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT/3.963-, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4.336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073, 

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, e considerando a vontade das partes, sem prescindíveis 

delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes em audiência de 

conciliação, no que se refere à forma como deve se dar o direito de 

convivência do réu com a filha Julia Valentina Silva Santana. Por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Intime-se a autora via 

DJe.Ciência à Defensoria Pública - Núcleo Criminal.Não havendo recurso 

desta decisão, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Às providências. Isento de custas em razão dos 

benefícios da Justiça Gratuita deferidos às partes. Publique-se. Intimem-se 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 18 de dezembro de 

2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 514665 Nr: 7168-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FMODM, FSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8902, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, JULIANA 

CUSTÓDIO DE SOUZA - OAB:17.281, RICARDO HENRIQUE COUTINHO 

DOS SANTOS - OAB:12882, WALDEVINO SOUZA-OAB/MT 5733 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 VISTOS.Por meio da petição de fls. 132/133, a requerente, neste ato 

representando a alimentada, requereu a expedição de ofício ao órgão 

empregador do requerido para desconto diretamente em folha de 

pagamento da pensão alimentícia devida a filha do casal e que o valor que 

ele recebe a título de auxílio pré-escola (auxílio creche), seja-lhe 

repassado.[...] Indefiro o pedido de reconsideração da determinação de 

desconto da obrigação alimentícia diretamente da folha de pagamento do 

requerido, em razão de tal medida visar apenas a efetividade do 

cumprimento da obrigação, [...] Diante disso, considerando a natureza da 

verba a ser recebido e que deve beneficiar e possibilitar o custeio de 

creche para filho menor do servidor, bem como, considerando que o 

requerido passou a receber tal auxilio após a realização do acordo entre 

as partes, que, portanto, não contaram com ele na data, DEFIRO o pedido 

de fls. 132/133. Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerido 

(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), determinando que o valor 

do auxílio-creche seja repassado diretamente à alimentada, por meio de 

depósito na conta corrente de sua representante legal, Sra. Flávia Silva de 

Oliveira, CPF n. 883.878.441-87, Banco do Brasil – 001, agência: 4043-6, 

conta corrente: 20.439-0. Em resposta ao questionamento de fls. 170, 

determino que o Sr. Gestor efetue a resposta do e-mail informando que em 

razão da ausência de acordo entre as partes expressamente no que se 

refere à incidência dos alimentos sobre o décimo terceiro salário, não 

deve ser efetuado o desconto em relação ao mesmo, devendo, no 

entanto, a obrigação alimentícia incidir sobre eventuais verbas rescisórias 

que o requerido por ventura tenha direito, não incidindo sobre gratificação 

de férias em razão de sua natureza indenizatória. Ciência à representante 

do Ministério Público.Intimem-se as partes, via DJe. Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 4808-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263

 VISTOS.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 

671/683, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo requerimento 
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nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a apelante para se 

manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Após, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 572933 Nr: 15830-33.2019.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDCM, RNDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INDEFIRO o pleito de fl. 42.

No entanto, DETERMINO que a exequente apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, o extrato da conta nº 00068434-0, operação 013, agência 

0016, Caixa Econômica Federal, referente ao intervalo de fevereiro a 

agosto/2019.

Após, com a manifestação, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 532492 Nr: 24236-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ARRUDA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR UGO SOUSA - 

OAB:9611

 Desta forma, AFASTO a preliminar suscita pela Defesa.Destarte, 

superadas as preliminares arguidas, não havendo nos autos qualquer 

hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 

31/03/2020 às 13h30min.Intimem-se o acusado, as vítimas e as 

testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via 

DJE.Requisitem-se os Policiais Militares.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 306422 Nr: 4162-46.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856

 VISTOS.

Trata-se de “cumprimento de sentença”, proposta por DEHBORA ALVES 

DA COSTA, em desfavor de VALMIR BARBOSA DA SILVA, pretendendo o 

cumprimento da obrigação alimentícia, na qual a representante da parte 

autora, veio aos autos às fls. 180, para requerer a desistência da ação e 

o arquivamento do feito.

 Diante da manifestação expressa da exequente, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, julgando, em consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, devendo, no 

entanto, esta condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da 

assistência jurídica gratuita que ora o concedo.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Dê-se ciência à representante do Ministério Público.

 Às providências.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 539500 Nr: 31030-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA PERES ABRÃO 

YAGHI - OAB:53.902, PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - OAB:46.487

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público requer a aplicação 

do art. 367 do CPP ao acusado com a revelia e designação de nova 

audiência de instrução - fl. 67.

Contudo, como o acusado constituiu advogado particular nos autos, 

conforme procuração de fl. 47, e como não houve apresentação de 

justificativa pelo não comparecimento do mesmo em audiência de fl. 66, 

INTIMEM-SE os Advogados do acusado – via DJE, para que informem se 

deixaram de patrocinar os interesses do acusado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de responsabilização junto a Ordem dos 

Advogados do Brasil – MT.

Na mesma oportunidade, deverá ser apresentado o endereço atualizado 

do acusado para fins de intimação da audiência a ser designada e para 

análise do pedido ministerial.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 423371 Nr: 29051-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Rafaella Lessa Arruda - 

OAB:26.074, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18.098

 VISTOS.
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Intime-se a exequente, via DJE, para querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 175/180 e documentos de 

fls.181/208, requerendo o que entender de direito.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 462421 Nr: 2271-77.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THDSCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 VISTOS.

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO 

DO DIREITO DE VISITA”, ajuizada por EVANELSON NASCIMENTO SANTOS, 

em desfavor de D.L.S.C.N representado pela sua genitora, TAYNA 

HEMMLY DA SILVA. Ocorre que, o requerente peticionou nos autos, 

informando que não possui mais interesse na continuidade da presente 

ação, requerendo sua extinção sem resolução de mérito.

 Em razão desta manifestação, bem como em cumprimento ao disposto no 

art. 485, § 4.º do CPC, determino a intimação da ré para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informe nos autos, se concorda ou não com o pedido de 

desistência, sob pena de presunção de concordância.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

Às providências. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 608195 Nr: 47696-59.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 608195.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO C/C DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS proposto por Isaque Rocha da Silva em 

face Rafaela Neves Van Der Sand, devidamente qualificados, sendo que a 

demanda fora distribuída de forma física.

Ocorre que, a teor do disposto no art. 12 da Resolução nº 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, “a partir da implantação do 

Sistema PJE nas Unidades ou Órgãos Jurisdicionais do Estado de Mato 

Grosso, o recebimento de petição inicial ou intermediária relativas aos 

processos que neles tramitam somente poderá ocorrer no meio eletrônico, 

vedado ao setor de protocolo o recebimento na forma física (...)”, 

notadamente ao se considerar que o feito em que a parte autora pleiteou 

pela distribuição por dependência se encontrava arquivado, conforme 

consulta ao Sistema Apolo.

Desta forma, INTIME-SE o advogado do requerente (via DJE) para que seja 

procedida a CORRETA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA, 

por meio do Sistema PJE, no prazo legal.

Com o transcurso do prazo, DETERMINO, desde já, o ARQUIVAMENTO 

destes autos, com fundamento no art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 

03/2018, procedendo-se as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE. Às providências.

 Cuiabá, 19 de setembro de 2019.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132730 Nr: 15557-06.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR PINHEIRO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 15557-06.2009.811.0042, 

Protocolo 132730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492371 Nr: 31749-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PATRICIA KELLY GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELSON DE CAMPOS, Cpf: 

70511092199, Rg: 24159198, Filiação: Raquel Bispo Campos, data de 

nascimento: 06/12/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

marmoreiro, Telefone 65 99288-5752. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigno, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIME-SE a vítima.EXPEÇA-SE edital de INTIMAÇÃO com 

relação ao requerido.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das medidas 
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protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades 

de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327667 Nr: 7527-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ROSINETE DE 

SOUZA, REJANE CATARINA GAYVA, DELSON DE SOUZA, IZETE 

BOTELHO XAVIER, MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B, 

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.266-B, ROBÉLIA DA SILVA 

MENEZES - OAB:23.212

 REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 539/540, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO, brasileiro, data 

de nascimento: 25/02/1971, filho de Airta Gonçalves Pinheiro.EXPEÇA-SE 

o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o Indiciado MAMEDES 

GONÇALVES PINHEIRO em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. Ademais, ACOLHO o requerimento ministerial de fls. 

1416/1417.OFICIE-SE a 12ª Vara Criminal da Capital para que seja 

encaminhada cópia integral dos autos de código 595295, conforme 

requerido no parecer ministerial, com a urgência que o caso requer. Com o 

cumprimento, dê-se nova vista ao Ministério Público para nova 

manifestação, inclusive com relação as respostas á acusação 

apresentadas.Após, conclusos com urgência em razão de envolver réu 

preso.INTIME-SE a Defesa (via DJE).CUMPRA-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508079 Nr: 887-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS MATOS DE ALMEIDA, Rg: 

2394974-0, Filiação: Versa Sonia dos Santos Matos e Luciano dos Santos 

Almeida, data de nascimento: 23/01/1996, brasileiro(a), natural de 

Itamaraju-BA, convivente, Telefone 65 99327-2708(mãe). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cód. 508079 – AÇÃO PENAL. Vistos.Trata-se de Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de LUCAS MATOS DE 

ALMEIDA pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §9º, do 

Código Penal, contra a vítima Gisele Ionara Souza Costa.Os indícios de 

autoria e materialidade estão caracterizados pelo Auto de Prisão em 

Flagrante, Boletim de Ocorrências nº 2017.429983, Termos de 

Declarações da Vítima e das Testemunhas, Pedido de Providências 

Protetivas e o Laudo Pericial.Destarte, estando à denúncia em ordem e não 

sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, 

RECEBO a denúncia ofertada, na forma posta em Juízo, eis que presentes 

os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do 

Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no 

mandado que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público (art. 396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, 

havendo arguição de preliminares, dê-se vista ao Ministério Público. Não 

sendo apresentada resposta à acusação, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Criminal que atual perante essa Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.Defiro os requerimentos ministeriais.Expeçam-se as Certidões de 

Antecedentes Criminais do Acusado, atentando-se para o cumprimento do 

art. 7.5.1, III, da CNGC.Apensem-se estes autos aos demais feitos 

existentes que envolvam as mesmas partes que nesta Vara 

Especializada.Cite-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. 

Às providências.Cuiabá/MT, 05 de Março de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher Vistos.Defiro o pedido ministerial 

retro.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado 

no endereço indicado na exordial, e que realizada busca por meio das 

empresas de telefonia, apesar de obtido novo endereço, o réu não fora 

novamente encontrado, estando, portanto, em lugar incerto e não 

sabido.Desta forma, determino a citação por EDITAL do acusado, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. 

Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação acerca do seu eventual interesse na antecipação de 

provas.Na sequência, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 498318 Nr: 37456-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diani de moraes - 

OAB:12.283

 Cód. 498318.

VISTOS.

ACOLHO o pedido de juntada de fls. 145/152.

Compulsando os autos verifico que a testemunha de Defesa não fora 

devidamente intimada conforme Certidão de fl. 144.

Desta forma, antes de acolher o pedido da Defesa de designação de 

audiência de instrução – fl. 142, INTIME-SE a Defesa (via DJE) para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias com relação à negativa da Certidão 

acima mencionada.

Após, conclusos para designação de nova Audiência de Instrução.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470048 Nr: 9960-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Miguel 

Jorge Prado de Camargo Libos, OAB/MT 23.174, para efetuar a devolução 

dos autos em epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475115 Nr: 15032-43.2017.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Sileno 

Rezende Tavares, OAB/MT 5.652, para efetuar a devolução dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490641 Nr: 30092-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTARIO DA SILVA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Alaertt 

Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, para efetuar a devolução dos autos 

em epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594038 Nr: 34995-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEZERRA, CLEBER ANTONIO CINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA GIMENEZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Erivelto 

Borges Junior, OAB/MT 8.674, para efetuar a devolução dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521374 Nr: 13423-88.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHAS, MHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR GRIPP - OAB:21129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Edgar 

Rogerio Gripp da Silveira, OAB/MT 21.129, e OAB/RN 1.465-A para efetuar 

a devolução dos autos em epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147650 Nr: 14951-75.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona Dra. Mariclei 

Eduardo Cintra Barreto, OAB/MT 10.139, para efetuar a devolução dos 

autos em epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475116 Nr: 15033-28.2017.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Sileno 

Rezende Tavares, OAB/MT 5.652, para efetuar a devolução dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539591 Nr: 31094-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Sileno 

Rezende Tavares, OAB/MT 5.652, para efetuar a devolução dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 523292 Nr: 15312-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 VISTOS.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 

205/209, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo requerimento 

nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se a apelante para se 

manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Após, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 562589 Nr: 6172-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEN DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado HARLEN DA SILOVA GONÇALVES, brasileiro, convivente, 

nascido em 26.01.1993, natural de Cuiabá/MT, filho de Geraldo Gonçalves 

de Castro e Lucilene da Silva, portador do RG n. 2236012-3 SSP/MT e CPF 

047.794.051-06, residente e domiciliado na Rua C, nº 253, Bairro Lixeira, 

na cidade de Cuiabá/MT, das sanções do art. 129, §9º (lesão corporal), do 

código penal c.c Lei 11.340/2006, o que faço com fundamento no artigo 

386, inciso VI, do Código de Processo Penal.Conforme inteligência do 

artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal 

do acusado.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intime-se o patrono do acusado, 

via DJe.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo. Publique-se, intime-se, cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575339 Nr: 18052-71.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIABE ALMEIDA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIABE ALMEIDA BORGES DOS SANTOS, 

Rg: 2438416-0, Filiação: Albertina Brigida de Almeida e Wanderley Borges 

dos Santos, data de nascimento: 28/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ELIABE ALMEIDA BORGES DOS SANTOS, pela 

prática, em tese, do delito previsto no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, com efeitos da 

Lei nº 11.340/2006, em desfavor das vítimas TALINE DA SILVA 

CARVALHO E ALBERTINA BRIGIDA DE ALMEIDA.Os indícios de autoria e 

materialidade estão caracterizados pelo boletim de ocorrência nº 

2019.127522 e termo de declarações. Destarte, estando a denúncia em 

ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em 

Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com 

fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, determino a 

CITAÇÃO do acusado ELIABE ALMEIDA BORGES DOS SANTOS, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no 

mandado que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público (art. 396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, 

havendo arguição de preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

Estadual.Não sendo apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO 

a Defensoria Pública Criminal que atue perante essa Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa 

do acusado.EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da 

CNGC.CIÊNCIA ao Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 

06 de setembro de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 

de Direi to Processo nº  18052-71.2019.811.0042 Código : 

575339VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fl. 47.DETERMINO a CITAÇÃO 

POR EDITAL do acusado ELIABE ALMEIDA BORGES DOS SANTOS, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal, com o prazo de 30 

(trinta) dias.Findo o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e 

renove-me à conclusão.EXPEÇA-SE o necessár io.  Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580791 Nr: 23149-52.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMAR BEZERRA DE LIMA, Cpf: 

69843058100, Rg: 1575139, Filiação: Damiana Maria da Conceição e Jose 

Bezerra de Lima, data de nascimento: 14/10/1977, brasileiro(a), natural de 

Nova Gama-GO, pedreiro, Telefone 99674-8379. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EDMAR BEZERRA DE LIMA, pela prática, em tese, do 

delito previsto no artigo 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima 

TONILDA PEREIRA DA SILVA LIMA.Os indícios de autoria e materialidade 

estão caracterizados pelo boletim de ocorrência nº 2017.328568 e termo 

de declarações. Destarte, estando a denúncia em ordem e não sendo 

caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO 

A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em Juízo, eis que presentes os 

indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do 

Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado EDMAR 

BEZERRA DE LIMA, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, por escrito, salientando no mandado que não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2.º, 

Código de Processo Penal).Com a resposta, havendo arguição de 

preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual.Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal que atue perante essa Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da CNGC. 

Processo nº 23149-52.2019.811.0042Código: 580791VISTOS.DEFIRO a 

cota Ministerial de fl. 48.DETERMINO a CITAÇAO POR EDITAL do acusado 

EDMAR BEZERRA DE LIMA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal, com o prazo de 30 (trinta) dias.Findo o prazo e nada sendo 

requerido, certifique-se e renove-me à conclusão.EXPEÇA-SE o 

necessário. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de janeiro de 

2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561279 Nr: 5000-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

70458059188, Rg: 20849133, Filiação: Miguelina Maria Pereira da Silva, 

data de nascimento: 19/07/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 6599329238. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual 

em face de ALBERTO PEREIRA DA SILVA, pela prática, em tese, do delito 

previsto no artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 art. 147, caput e art. 150, 

caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em 

desfavor da vítima CRISTIELLI DIAS JANUARIO. Os indícios de autoria e 

materialidade estão caracterizados pelo boletim de ocorrência 

2017.338480 e termo de declarações. Destarte, estando à denúncia em 

ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em 

Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com 

fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, determino a 

CITAÇÃO do acusado de ALBERTO PEREIRA DA SILVA, para, no prazo de 

10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado 

que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 

396-A, § 2.º, Código de Processo Penal). Com a resposta, havendo 

arguição de preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual. Não 

sendo apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria 

Pública Criminal que atual perante essa Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado. EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da CNGC. 

No que tange o crime de ameaça, ocorrido no dia 08.10.2017, verifica-se 

que a vítima não representou criminalmente o acusado, conforme se 

depreende do termo de declarações de fls.12/14, faltando assim, condição 

de procedibilidade para a persecutio criminis, uma vez que o crime de 

ameaça é de ação penal condicionada à representação. Ante o exposto, 

ACOLHO as considerações finais feitas pelo Ministério Público em sua 

denúncia à fl.06, para reconhecer a ausência de condição de 

procedibilidade para a deflagração de uma ação penal em desfavor do 

indiciado ALBERTO PEREIRA DA SILVA, no que se refere ao delito de 

ameaça, ressaltado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 07 

de outubro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440175 Nr: 16736-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA, Cpf: 
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71598812149, Rg: 14451921, Filiação: Maria Fernandes de Jesus e 

Henrique Rezende de Oliveira, data de nascimento: 24/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), estudante, Telefone 

9901-6170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

portador do RG 14451921 SSP/MT e CPF 715.988.121-49, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Henrique Rezende de Oliveira e Maria Fernandes de 

Jesus, residente na Rua Treze de Maio, nº 208, bairro Santa Izabel, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 

01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos termos do artigo 147 do Código 

Penal.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais; os relatos nos autos não se mostram suficientes para 

desabonar a conduta social do acusado; o grau de culpabilidade é 

inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir com precisão acerca de sua personalidade; os motivos do 

crime não se mostraram prejudiciais, o que deve ser interpretado em 

benefício do denunciado; a consequência do delito não possui relevância 

suficiente para prejudicar o increpado; já o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica 

afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser 

aplicada ao acusado.Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena 

base em 01 (um) mês de detenção, para o crime de ameaça. E reconheço 

as circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, inciso II, alínea “f” 

(violência doméstica contra a mulher) do Código Penal, na proporção de 

1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a 

pena em 5 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça.Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE 

DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, alguma atenuante, 

nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, 

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 

11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), INDEFIRO o pedido, pois inexiste nos autos elementos 

suficientes para fixar um valor, mesmo que mínimo, para reparar os danos 

causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pela 

ofendida (ou seus sucessores).Admitindo-se que o magistrado possa 

fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração 

penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal 

para que se apure o montante devido. Esse pedido deve partir do 

ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério 

Público, devendo necessariamente indicar valores e provas suficientes a 

sustentá-lo. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de 

se defender e produzir a contraprova, de modo a indicar valor diverso ou 

mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. 

Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor 

mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois 

seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.Dessa forma, não há 

nos autos nenhum elemento concreto apresentado, seja pelo Ministério 

Público, seja pela própria parte interessada, que instrua o pedido de 

reparação de danos, de modo que impediu qualquer contestação da parte 

Requerida a respeito do tema. Nestes termos, a fixação de um valor 

mínimo de indenização configuraria cerceamento de defesa. Esse é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:PROCESSUAL 

PENAL. INDENIZAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. APLICABILIDADE À 

AÇÃO PENAL EM CURSO QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOR 

PROFERIDA EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008.1. 

A regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por 

ser de natureza processual, aplica-se a processos em curso.2. 

Inexistindo nos autos elementos que permitam a fixação do valor, mesmo 

que mínimo, para reparação dos danos causados pela infração, o pedido 

de indenização civil não pode prosperar, sob pena de cerceamento de 

defesa.3. Recurso especial conhecido, mas improvido. (STJ, REsp 

1176708/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido para fixação do valor mínimo da reparação do dano causado pelo 

ilícito penal em razão da ausência de elementos de prova nos autos que 

permitam a análise, assim como o contraditório e a ampla defesa pela parte 

contrária.Isento o réu do pagamento das custas processuais por ser 

pobre na forma da lei.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.INTIME-SE o acusado pessoalmente.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 1º de abril de 2019.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564735 Nr: 8176-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

00752633198, Rg: 14942666, Filiação: Maria Conceição de Oliveira 

Sobrinho e José Lemes da Silva Filho, data de nascimento: 07/04/1984, 

brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 92100069. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos nos art. 129, §9º e art. 148, §1º, inciso I e art. 

146, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com os efeitos da 

Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima MARIA ADRIANA RONDON 

MEIDANA.Os indícios de autoria e materialidade estão caracterizados pelo 

boletim de ocorrência, termo de depoimentos e declarações, termo de 

representação, laudo pericial e parecer psicossocial.Destarte, estando à 

denúncia em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do 

Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma 

posta em Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, 

com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, determino a 

CITAÇÃO do acusado CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no 

mandado que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público (art. 396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, 

havendo arguição de preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

Estadual.Não sendo apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO 

a Defensoria Pública Criminal que atual perante essa Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa 

do acusado.EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da 

CNGC.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.Cuiabá, 

02 de julho de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

D i r e i t o  P r o c e s s o  n º  8 1 7 6 - 9 2 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2  C ó d i g o : 

564735VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fl. 49.DETERMINO a CITAÇÃO 
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POR EDITAL do acusado CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, nos termos do 

art. 361 do Código de Processo Penal, com o prazo de 30 (trinta) 

dias.Findo o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à 

c o n c l u s ã o . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473775 Nr: 13676-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARDOSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER CARDOSO DE LIMA, Cpf: 

93103409168, Rg: 12.029.459, Filiação: Adelina Antonia Cardoso de Lima 

e Manoel Bebiano de Lima, data de nascimento: 25/04/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, moto-taxista, Telefone 3665-5860 

e3661-8267. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado WAGNER CARDOSO DE LIMA, brasileiro, 

convivente, moto-taxista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 25/04/1980, 

filho de Adelina Antônia Cardoso de Lima e Manoel Bebiano de Lima, 

portador do RG n. 12029459, inscrito no CPF sob n. 931.034.091-68, 

residente e domiciliado à Rua I, Quadra 17, Casa 09 (ao lado de um 

sobradinho), bairro Cohab São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, nas sanções 

artigo 129, §9°, e artigo 148, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos 

do Código Penal.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:1.DOSIMETRIA DO 

ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL:Primeira fase:Destaco que a pena 

cominada para o crime do artigo 129, §9°, do Código Penal é de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos de detenção.De acordo com o artigo 68 do Código 

Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve 

o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do 

mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e 

personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências 

do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por 

sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da 

dosimetria.Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não 

há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu 

prejuízo.Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar 

o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de 

suas condições pessoais, mas também levando em consideração a 

situação em que o fato delituoso ocorreu.Após um estudo detalhado dos 

autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com 

grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.No que tange aos 

antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, 

já que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado posterior a 

data dos fatos, consoante autos de n. 11112-71.2011.811.0042 – Código 

312657, perante o juízo da Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme antecedentes criminais 

encartados às fls. 119/122.Em vista disso, VALORO como maus 

antecedentes a referida condenação, tendo em vista que trata-se de crime 

praticado antes da presente ação, sendo o transito em julgado a data dos 

fatos.As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e 

consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao 

delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por 

isso, DEIXO de pronunciar a respeito.Assim, FIXO a pena-base em 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Segunda fase:Nesta fase, 

inexiste atenuante em benefício do sentenciado ou agravante em seu 

desfavor.Por esta razão, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual 

seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Terceira fase:Não 

havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, 

TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de WAGNER CARDOSO DE 

LIMA, brasileiro, convivente, moto-taxista, natural de Cuiabá/MT, nascido 

em 25/04/1980, filho de Adelina Antônia Cardoso de Lima e Manoel 

Bebiano de Lima, portador do RG n. 12029459, inscrito no CPF sob n. 

931.034.091-68, residente e domiciliado à Rua I, Quadra 17, Casa 09 (ao 

lado de um sobradinho), bairro Cohab São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.2.DOSIMETRIA 

DO ARTIGO 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL:Primeira fase:Destaco que a 

pena cominada para o crime do artigo 148, caput, do Código Penal é de 01 

(um) a 03 (três) anos de reclusão.De acordo com o art. 68 do Código 

Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve 

o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do 

mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e 

personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências 

do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por 

sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da 

dosimetria.Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não 

há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu 

prejuízo.Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar 

o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de 

suas condições pessoais, mas também levando em consideração a 

situação em que o fato delituoso ocorreu.Após um estudo detalhado dos 

autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com 

grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.No que tange aos 

antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, 

já que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado posterior a 

data dos fatos, consoante autos de n. 11112-71.2011.811.0042 – Código 

312657, perante o juízo da Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme antecedentes criminais 

encartados às fls. 119/122.Em vista disso, VALORO como maus 

antecedentes a referida condenação, tendo em vista que trata-se de crime 

praticado antes da presente ação, sendo o transito em julgado a data dos 

fatos.As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e 

consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao 

delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por 

isso, DEIXO de pronunciar a respeitoAssim, FIXO a pena-base em 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses de reclusão.Segunda fase:Nesta fase, inexiste 

atenuante em benefício do sentenciado.Por outro lado, verifico que consta 

em desfavor do condenado a causa de aumento, prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal.Por isso, valorando a causa de 

aumento “abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a 

mulher na forma da lei específica”, MAJORO a pena-base em 02 (dois) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão.Desse modo, FIXO a pena nesta fase 

em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.Terceira 

fase:Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser 

considerada, TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de WAGNER 

CARDOSO DE LIMA, brasileiro, convivente, moto-taxista, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 25/04/1980, filho de Adelina Antônia Cardoso de 

Lima e Manoel Bebiano de Lima, portador do RG n. 12029459, inscrito no 

CPF sob n. 931.034.091-68, residente e domiciliado à Rua I, Quadra 17, 

Casa 09 (ao lado de um sobradinho), bairro Cohab São Gonçalo III, em 

Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão.Nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, efetuo a 

soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena 

definitiva final para o réu WAGNER CARDOSO DE LIMA, brasileiro, 

convivente, moto-taxista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 25/04/1980, 

filho de Adelina Antônia Cardoso de Lima e Manoel Bebiano de Lima, 

portador do RG n. 12029459, inscrito no CPF sob n. 931.034.091-68, 

residente e domiciliado à Rua I, Quadra 17, Casa 09 (ao lado de um 

sobradinho), bairro Cohab São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, em 01 (um) ano, 

04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, 
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estabeleço o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, DEIXO de aplica-la, pois o réu não preenche o 

requisito esculpido no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que os 

delitos em questão foram praticados no âmbito da Lei 11.340/2006 (ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ).No que concerne à reparação dos danos 

causados pelas infrações (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), 

tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Já em relação 

ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes do que 

dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, eis que o 

reconhecimento de tal benesse nesta fase processual, não implicaria na 

mudança do regime cumprimento de pena. Nesse sentido é o seguinte 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... REDUÇÃO POR FORÇA DE 

CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO 

DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO... A detração prevista no 

art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração 

do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução. Se a 

apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal em razão de 

flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do 

magistrado que negou à ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 

47753/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).Isento o acusado do 

pagamento de custas processuais, por ser pobre, na forma da Lei. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal. INTIME-SE o 

acusado pessoalmente.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e aos demais órgãos de 

praxe. Expeça-se a Guia de Execução Penal Definitiva. Lance o nome do 

réu no rol dos culpados.Expeça-se o necessário.Publique-se e Intimem-se. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de julho de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1000519-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO EZIDORO DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1000519-51.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: YASMIM KELITY DA CUNHA, Endereço: Rua 07, nº 23 - 

Quadra 07 - Bairro Jardim Passaredo - (EMPRESA PÃO NOBRE), 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99266-6385. Requerido: BRENO EZIDORO 

DUARTE, Endereço: Lote 33, Quadra 08 - Bairro Residencial Nico Baracati, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99355-7593. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por YASMIM KELITY DA CUNHA nos 

termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça, Injúria e Lesão Corporal) – B.O. 2020.4792, 

por parte do requerido BRENO EZIDORO DUARTE, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 

de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, a palavra da vítima é cediço que a palavra da 

requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, 

consoante Enunciado nº 45 do FONAVID: “as medidas protetivas de 

urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma 

autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes 

outros elementos probantes nos autos”. Assim, restando configurada a 

medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: Proibição ao 

agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus 

familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de 

contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito 

de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá 

o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 22/01/2020 às 17h00min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 
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procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. Saliento, 

por oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - 

via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de 

janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000912-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PAZ QUEIROZ OAB - 707.470.641-80 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1000912-73.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR proposta perante uma 

das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT – id. 27871277. Ocorre que, o 

presente feito fora equivocadamente encaminhado a este Juízo 

Especializado em Violência Doméstica. Desta forma, considerando a 

incompetência deste Juízo para analisar a pretensão da parte autora, 

proceda-se a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

REDISTRIBUA-SE com cautelas necessárias. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu patrono – via DJE. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 

09 de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Sentença

Sentença Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1001387-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. A. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1001387-29.2020.8.11.0041. VISTOS. Trata-se 

de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por MARIA APARECIDA 

SANTOS PEREIRA em face de JULIO CESAR SANTOS PEREIRA, 

devidamente qualificados, informando a ocorrência de suposto delito de 

Injúria, Ameaça e Resistência, comunicado em 25/12/2019 – B.O. 

2019.384158. Verifico que a vítima manifestou pelo arquivamento do 

presente feito, ante o desinteresse na concessão das medidas protetivas 

conforme anexo id. 27958046. Desta forma, DEIXO de receber o presente 

pedido de Medida Protetivas, e por consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal ASSINADO 

DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041919-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1041919-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SAULO 

TARSO SCARABELLE DE MORAES RÉU: FABIOLA DALLA VECHIA Vistos 

etc. Considerando que a parte ré não foi citada até o presente momento, 

conforme se infere teor da certidão ID. 26242273, defiro o pedido ID. 

26358881 e, por corolário, designo o dia 15 de Abril de 2020, às 15h00min 

para audiência de conciliação e julgamento. Cite-se a requerida, com os 

benefícios do art. 212, § 2º, do CPC, no endereço indicado pelo autor em 

petição ID. 2635881, a saber: Rua Cinco, n. 179, no Bairro Loteamento 

Belita Costa, CEP 78091- 316, em Cuiabá/MT, para que compareça a 

audiência designada e nela, não havendo acordo, apresente resposta, 

bem como para que compareça acompanhado de suas testemunhas (3 

testemunhas no máximo). Intime-se o autor, via DJE, para que compareça 

a audiência acompanhado de suas testemunhas (3 testemunhas no 

máximo). Expeça-se missiva à Comarca de Barra do Garças/MT para oitiva 

das testemunhas arroladas pelo autor. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 

de Dezembro de 2019. Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060884-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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D. Q. D. J. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1060884-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS 

RICARDO DE SOUZA ALVES REQUERIDO: DEBORA QUEIROZ DE JESUS 

ALVES Vistos etc. Trata-se de ação de guarda cumulada com pedido de 

tutela antecipada de urgência de busca e apreensão de menores. O 

requerente pugna pela concessão de liminar, inaudita altera pars, a fim 

que seja procedida a busca e apreensão dos menores K. R. A. de J., 

nascido em 19/09/2006 (13 anos) e K. G. de J. A., nascida em 07/11/2008 

(11 anos). Apregoa o requerente em epitome, que viveu um 

relacionamento com a requerida e, deste relacionamento, nasceu os 

menores K. R. A de J e K. G de J. A; que desde o termino do 

relacionamento entre as partes, a saber: 2015, a genitora, ora requerida, 

vêm exercendo a guarda dos filhos menores; que existe processo de 

medidas protetivas de urgência solicitado pela requerida em tramite nesta 

Vara Especializada; que ante o desiquilíbrio emocional da genitora, seu 

quadro depressivo avançado e o fato de pela terceira vez a requerida 

tentar cometer suicídio, requer a concessão da guarda de seus filhos em 

seu favor, bem como seja determinada a busca e apreensão dos 

menores. O artigo 300 do NCPC prevê a possibilidade de concessão de 

tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo[1] e, o parágrafo segundo deste mesmo artigo dispõe que a 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia. No vertente caso, em que pese o autor tenha emendado a inicial ID. 

27820593, aportando cópia de receituário médico que indica que a filha K.. 

G. de J. A. apresenta baixo peso e desnutrida, verifico que tal fato, por si 

só, não é suficiente a demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, haja vista que os menores em questão se encontram sob 

os cuidados da genitora desde 2015 e, ainda, consta nos autos, Relatório 

Informativo Atendimento Psicológico (ID. 27623683), datado de 28/11/2019, 

o qual não verificou, naquele momento, existência de situação de risco da 

genitora em continuar a manter a guarda de seus filhos sendo, portanto, 

imprescindível a designação de audiência de justificação prévia, no intuito 

de esclarecer melhor a situação exposta na exordial, bem como, no intuito 

de evitar eventuais traumas aos menores, acaso fossem retirados à força 

do convívio da próprio genitora. Posto isto, designo o dia 31/01/2020 às 

13h30min para realização de justificação prévia, momento em que será 

apreciado os pedidos de tutela de urgência de busca e apreensão dos 

menores e guarda provisória. Determino seja procedido estudo do caso 

pela equipe interprofissional do juízo, com prazo de 15 dias para entrega 

do laudo, ante a urgência do caso (CPC, art. 370[2]). Cite-se a requerida 

para que compareça a audiência de justificação prévia. Conste no 

mandado advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 

dias, contados do ato de audiência de justificação prévia acima designada. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. [2] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1046247-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. P. B. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. P. B. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Vistos etc. Elizete Frigo Lourenço Portela Bandeira interpôs a 

presente Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Urgência em 

face João Lucas Portela Bandeira, ambos qualificados na inicial. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado o afastamento do lar do Requerido, sob o argumento de que 

está sofrendo com “insultos, agressões psicológicas, ameaças e coações 

morais” (Sic – petição inicial). Alega, em síntese, que estão presentes os 

requisitos autorizadores em Lei para a concessão da medida. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Por sua vez, a Lei 

n. 11.340/2006 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, 

dentre outras. Ademais, cabe ainda consignar ainda que o artigo 13 da Lei 

11.340/2006 autoriza a aplicação subsidiária das normas contidas nos 

Códigos de Processo Civil e Processo Penal, bem como da legislação 

específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, desde que 

inexista conflito entre as mesmas. In casu, através da análise dos 

documentos contidos nos autos, em tese, se verifica a ocorrência de 

Violência Doméstica nos termos do que dispõe o art. 5º da Lei n. 

11.340/06 noticiada pela Requerente, tanto que a mesma colaciona aos 

autos, mensagens trocados entre o Requerido (ID 24946559) e, segundo a 

Requerente, sua amante, restando, portanto, demonstrado a probabilidade 

do direito da Autora. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima nos autos 

demonstram a situação de risco a qual está sendo submetida, impondo-se 

a apreciação do pedido com o intuito de evitar novas abordagens do 

agressor em seu desfavor, bem como, proteger sua integridade física e 

psíquica, bem como, do filho menor do casal. Diante da situação fática 

apresentada no caso em questão, demonstrados os requisitos previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de crimes de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, vejo 

necessário e adequado o deferimento da tutela de urgência para a 

Requerente. Diante do exposto, presente os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, bem como, na Lei 11.340/06, defiro o 

pedido de tutela de urgência pretendido e determino o afastamento do 

Requerido do lar conjugal ou local de convivência. Caso necessário e, 

desde que requerido pelo Oficial de Justiça, desde já, defiro reforço 

policial para o cumprimento da medida. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada pela Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 24 de janeiro de 2020, às 13:20 horas, a ser realizada 

pelo conciliador desse juízo, o qual deverá observar o procedimento 

descrito no Provimento n. 9/2016-CM. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da audiência (artigo 695, §2º, do 

Código de Processo Civil). Caso necessário, expeça-se carta precatória. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (artigo 334, §9º c/c 

artigo 695, §4º, ambos do Código de Processo Civil). Atente-se para o 

disposto no artigo 695 do Código de Processo Civil, por se tratar de ação 

de família, em especial ao seu §1º que consta que “o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários para a realização da audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a 
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citação ser feita na pessoa do réu (§3º). Intime-se a Requerente na 

pessoa de seu representante legal via DJE. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 584797 Nr: 26815-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BASILIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:19311, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, 

MURILO CASTANON LEOBET - OAB:OAB/MT 26.071

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:?

Obrigo o indiciado Alessandro Benedito Oliveira Bello a utilizar 

equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva das medidas protetiva de urgência, pelo período de 06 

(seis) meses, haja vista que a lei não permite que o magistrado mantenha 

alguém perpetuamente preso ou cumprindo medida protetiva diversa da 

prisão. Em algum momento, todo preso, mesmo definitivo, terá que deixar o 

cárcere, de modo que não podemos manter alguém preso ou cumprindo 

medida cautelar diversa da prisão ad eternum, sobretudo por delito, cuja 

pena máxima in abstrato é de detenção inferior a 04 anos.?Intime-se o 

Acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência 

desta decisão, compareça ao Setor de Monitoramento Eletrônico 

estabelecido neste Fórum da Capital, para colocação de tornozeleira 

eletrônica, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva, em caso de 

não comparecimento no prazo estipulado.?Intime-se a vítima para que 

também compareça ao Setor de Monitoramento, no prazo de 72 horas, 

conforme endereço acima citado, para que receba o “botão do pânico”.?

Decorrido o prazo de 06 meses acima fixado, fica desde já autorizado a 

retirada da tornozeleira eletrônica aplicada no indiciado, devendo o mesmo 

comparecer junto ao Setor de Monitoramento Eletrônico estabelecido neste 

Fórum da Capital, para a devida retirada do aparelho. De igual forma, a 

vítima deverá comparecer ao Setor de Monitoramento em questão para 

devolução do “botão do pânico” após o decurso do prazo de 06 meses em 

comento.?Oficie-se ao Setor de Monitoramento informando sobre a 

presente decisão, bem como constando as qualificações das partes para 

cadastro no referido setor(...). Cumprida as determinações acima, voltem 

os autos conclusos para a designação de audiência de instrução e 

julgamento pela Magistrada titular do Gabinete II. Intime-se o Advogado do 

Réu via DJE.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456575 Nr: 33906-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON PIRES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio de seu patrono 

para que apresente Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504462 Nr: 43486-33.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB/MT 2906 - OAB:2906

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar a patrona da 

requerida para que apresente alegações finais via memoriais, no prazo de 

10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318474 Nr: 17914-85.2011.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO E MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON EVERLY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329/ MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ MARCIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 17914-85.2011.811.0042, 

Protocolo 318474, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537997 Nr: 29567-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDSDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES SOLANO 

ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLZANIR 

FIGUEIREDO CARRIJO, para devolução dos autos nº 

29567-40.2018.811.0042, Protocolo 537997, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378341 Nr: 19900-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLZANIR 

FIGUEIREDO CARRIJO, para devolução dos autos nº 

19900-69.2014.811.0042, Protocolo 378341, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402674 Nr: 7008-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLZANIR 

FIGUEIREDO CARRIJO, para devolução dos autos nº 

7008-94.2015.811.0042, Protocolo 402674, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477127 Nr: 16972-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABGR, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMGDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLZANIR 

FIGUEIREDO CARRIJO, para devolução dos autos nº 

16972-43.2017.811.0042, Protocolo 477127, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446548 Nr: 23477-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLZANIR 

FIGUEIREDO CARRIJO, para devolução dos autos nº 

23477-84.2016.811.0042, Protocolo 446548, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 589413 Nr: 30930-28.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 Autos n. 589413

Auto de Prisão em Flagrante

Vistos etc.

Considerando que a vítima manifestou o desejo em não utilizar o 

monitoramento eletrônico, bem como, restando evidenciado nos autos que 

a vítima não utiliza o “Botão do pânico”, conforme documento de fl. 73, o 

que demonstra a ineficácia da medida cautelar, autorizo o acusado Harlen 

da Silva Gonçalves a retirar a tornozeleira eletrônica.

 Intime-se o indiciado para que compareça ao Setor de Monitoramento 

localizado neste Fórum para retirada da tornozeleira.

Intime-se a vítima acerca da presente decisum (art. 21 da Lei n. 

11.340/2006) e para que devolva o “botão do pânico” ao Setor de 

Monitoramento.

Oficie-se ao Setor de Monitoramento informando sobre a presente 

decisão, bem como constando as qualificações das partes para cadastro 

e devidas baixas no referido setor.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584802 Nr: 26820-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN MOTA PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:13514-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 26820-83.2019.811.0042, Protocolo 584802, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594058 Nr: 35013-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN MOTA PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:13514-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 35013-87.2019.811.0042, Protocolo 594058, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584801 Nr: 26819-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON OMENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 26819-98.2019.811.0042, Protocolo 584801, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588535 Nr: 30150-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Josyane Maria Correa da Costa Ferreira - OAB:14506, ROXILENE DE 

SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) ADOLFO ARINI, para devolução dos autos nº 

30150-88.2019.811.0042, Protocolo 588535, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 603390 Nr: 43361-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLEN CANDIDO LOPES - 

OAB:11608-A/MT

 Recebo a denúncia ofertada em face de Leonardo Heitor Miranda Araújo, 

pois presentes os indícios suficientes da autoria, prova da materialidade e 

inexistência das circunstâncias do artigo 395, Código de Processo 

Penal.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez (10) dias (CPP, art. 396 “caput”).Conste no mandado que o 

Oficial de Justiça advirta o réu, por ocasião da citação, que o mesmo deve 

apresentar a sua defesa via advogado, e que se não tiver condições 

poderá ser nomeado Defensor Público, devendo constar tal informação na 

respectiva certidão. Caso o réu manifeste pela nomeação, ou não 

apresente a sua defesa no prazo legal, nomeio desde já um dos membros 

da Defensoria Pública para que apresente a resposta à acusação, 

devendo o processo ser encaminhado ao referido órgão para este 

fim.Apresentada a defesa escrita com arguição de preliminar, abra-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.Com relação ao 

habeas corpus impetrado em favor do paciente Leonardo Heitor Miranda 

Júnior (fls. 180/188), entendo que não há fatos novos a embasar a 

modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora 

denunciado, razão pela qual mantenho-a pelos seus próprios 

fundamentos.Oficie-se a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

prestando as informações solicitadas pelo Relator referente ao Habeas 

Corpus de n. 1019036-67.2019.8.11.0000.Cientifique-se o Ministério 

Público. Considerando o início do plantão judiciário e por se tratar de réu 

preso, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO, O 

QUAL DEVERÁ SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA.Cumpra-se. Intime-se.Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 

2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 600511 Nr: 40770-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLEN CANDIDO LOPES - 

OAB:11608-A/MT

 Diante do exposto, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO os pedidos de fls. 62/66 e mantenho a prisão preventiva do 

acusado Leonardo Heitor Miranda Araújo.Intime-se o advogado do 

acusado via DJE.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 606266 Nr: 45969-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120

 Diante do exposto, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO o pedido de fls. 62/65 e mantenho a prisão preventiva do 

acusado Jeová Francisco de Sá.Determino que o advogado que 

subscreve o petitório de fls. 62/65 junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o instrumento procuratório assinado pelo acusado.Intime-se a defesa 

via DJE.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333061 Nr: 13588-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889, WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) MIKAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 13588-48.2012.811.0042, 

Protocolo 333061, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 593630 Nr: 34691-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA FONSECA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código n. 593630

Incidente de Insanidade Mental.

Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado mediante 

requerimento do defensor do acusado Adilson Pinto da Fonseca.

Verifica-se dos autos que a defesa do acusado foi intimada para juntar 

aos autos documentos que demonstrem indícios da alegada incapacidade 

mental, no entanto quedou-se inerte.

Nesse contexto, resta em evidência o desinteresse do acusado na 

realização do exame de insanidade mental, motivo pelo qual entendo que 

restou preclusa a produção da referida prova.

Ademais, não se verifica do contexto probatório contido nos autos dúvida 

razoável sobre a higidez mental de Adilson Pinto da Fonseca. Ao 

contrário, o que se vê da petição da defesa em que houve o requerimento 

de instauração do presente incidente (fls. 04/06) são alegações genéricas 

e que não indicam a efetiva necessidade de realização da perícia médica.

É sabido que o "Conforme jurisprudência reiterada deste Superior Tribunal 

de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental está afeta à 

discricionariedade do magistrado, devendo existir dúvida razoável acerca 

da higidez mental do réu, nos termos do art. 149 do Código de Processo 

Penal." (STJ. HC 395.847/SP, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

Isto posto, resta prejudicada a realização do exame de insanidade mental 

do acusado Adilson Pinto da Fonseca e, por consequência, determino o 

translado de cópia da presente decisão para o processo principal (Ação 

Penal cód. 467778).

Após, arquive-se o presente incidente mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se o advogado de defesa.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.

Jeverson Luiz Quinteiro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522680 Nr: 14709-04.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA, JEMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733, ANONIO BARACAT RONDON - OAB:22.676/MT, 

ANTONIO BARACAT RONDON - OAB:22676/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22051/O, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728

 Vistos etc.

Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao MP para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437008 Nr: 13321-37.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CARLOS MAGNO 

MENDES PIMENTEL - OAB:27.743 - GO, ALEXSANDER DALADIER 

PRADO SANTOS - OAB:12733, ANTONIO BARACAT - OAB:22676/0, 

GIOVANNY HEVERSON MELLO BUENO - OAB:14.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Souza Ferraz da 

Costa - OAB:15728

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de fls. 252/254, intime-se a requerente, via DJE, para 

que se manifeste no prazo de 10 dias.

Após, abra-se vista ao MP para manifestação.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423888 Nr: 29620-26.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAFDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito. Sem resolução de mérito, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 76, § 1º, I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e aos honorários advocatícios. Quanto aos 

honorários advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados no § 

2º do art. 85 do CPC; não tendo havido condenação ao pagamento de 

importância em dinheiro e não sendo possível, nesse momento, aferir o 

proveito econômico obtido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.A exigibilidade das custas processuais 

ficará suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 

98 do CPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se e volvam-me 

conclusos para análise.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519980 Nr: 12075-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA SILVA ARAÚJO - 

OAB:23.469

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito. Sem resolução de mérito, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e ao honorários advocatícios. Quanto aos honorários 

advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados no § 2º do art. 

85 do CPC; não tendo havido condenação ao pagamento de importância 

em dinheiro e não sendo possível, nesse momento, aferir o proveito 
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econômico obtido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa.A exigibilidade das custas processuais ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 

98 do CPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se e volvam-me 

conclusos para análise.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431313 Nr: 7040-65.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de fl. 109/110. Atenda-se como requer.

Intime-se, pessoalmente, o autor para que informe, nos autos, no prazo de 

10 dias, o atual endereço da requerida.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364609 Nr: 4345-12.2014.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EVANILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ADRIANA LOPES SANDIM 

- OAB/MT 4.428 - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIC - OAB:, 

GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de fls. 142/143, abra-se vista ao MP para que se 

manifeste.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125434 Nr: 12594-59.2008.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de expedição de novo mandado de desocupação 

formulado pelo exequente às fls. 870/872.

Compulsando os autos verifico que tal desiderato já foi objeto de análise 

em decisão de fls. 868/869, sendo indeferido o pedido em comento, 

sobretudo, porque não há qualquer dispositivo na sentença proferida 

nestes autos passível de cumprimento que enseje determinação de 

desocupação da executada de mencionado imóvel.

Com efeito, por todo o exposto, indefiro o pedido em comento, pelos 

mesmos fundamentos da decisão de fls. 868/869.

Procedidas as baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413198 Nr: 18075-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA HARAOUI LOPES, EDUARDO LOPES 

BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB/MT 10600 - OAB:10600, thiago affonso diel - OAB:19144

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono do 

Réu para que, no prazo de 05 dias, indique o endereço atualizado do Réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594058 Nr: 35013-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN MOTA PACHECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:13514-B

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono do 

Réu para que apresente a Resposta à acusação no prazo legal, bem 

como, para que informe o endereço atualizado do Réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 563427 Nr: 6989-49.2019.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo nova audiência de Conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2020, 

às 13:20 horas.

 Cite-se o Requerido no endereço fornecido à fl. 32, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da audiência.

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2064 de 3769



Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil).

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (artigo 334, §9º c/c artigo 695, §4º, ambos do Código de Processo 

Civil).

Atente-se para o disposto no artigo 695 do Código de Processo Civil, por 

se tratar de ação de família, em especial ao seu §1º que consta que “o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários para a 

realização da audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer momento”, devendo a citação ser feita na pessoa do réu (§3º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 467778 Nr: 7655-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PINTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência das oitivas das testemunhas de 

acusação faltantes (Erick Batista da Silva e Evandro Maciel da Silva), 

conforme requerido pelo Parquet (fl. 356).

Diante da inércia da defesa em apresentar novo endereço da testemunha 

Vanessa Stephanine Almeida de Freitas Keffer (fl.326), resta preclusa a 

oitiva da referida testemunha.

 Considerando que a defesa não desistiu das testemunhas Erick Batista da 

Silva, Evandro Maciel da Silva, intime-se o Réu na pessoa de seu 

Advogado via DJE para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Caso a defesa desista da oitiva das testemunhas Erick Batista da Silva e 

Evandro Maciel da Silva, oficie-se o 1º Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Curitiba/PR solicitando a devolução 

das missivas relativas as testemunhas Erick Batista da Silva e Evandro 

Maciel da Silva, independentemente de seu cumprimento.

No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

fevereiro de 2020, às 16h00min, para a realização do interrogatório do 

Réu.

Requisite o Réu junto a Unidade Prisional competente.

 Intime-se o patrono do Réu, via DJE.

Cientifique o Ministério Público Estadual.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RÉU 

PRESO. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576316 Nr: 18992-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eucides Ferreira - 

OAB:12540/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Defesa do acusado 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifesar sobre o não comparecimento 

do acusado na Gerência de Psiquiatria (POLITEC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 550171 Nr: 41026-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Pereira dos Santos 

- OAB:24982

 Posto isto, em consonância com os fundamentos acima expendidos, 

rejeito a preliminar em questão suscitada pela defesa. Tendo o réu 

apresentado sua resposta e não verificando in casu presentes quaisquer 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da 

denúncia ofertada e, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de janeiro de 2020, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se mandado de 

intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes para que 

compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419279 Nr: 24614-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o advogado do 

Réu para, no prazo de 03 dias, manifeste se insiste na oitiva da 

testemunha Rosana Dias Magalhães, sendo que deverá apresentar o 

endereço atualizado da mesma. Sobe as penas da lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412403 Nr: 17231-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LETICIA GUARIM RIBEIRO, Cpf: 

03639751108, Rg: 17594375, Filiação: Maura Guarim Fernandes, data de 

nascimento: 15/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

atendente de padaria/saladeira, Telefone 9247-3245. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denunciou Aroldo Gomes de Lima, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, contra a vítima Letícia Guarim Ribeiro, sua ex-companheira.Narra a 

denúncia, em síntese, que no dia 03 de março de 2013, aproximadamente 

às 18:00 horas, na residência localizada na Rua Boa Esperança, quadra 

20, casa 20, bairro Jardim Leblon, nesta Capital, o denunciado desferiu um 

soco nas costas da vítima, vindo esta a bater a cabeça no portão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2065 de 3769



causando-lhe lesões corporais.Relata também que o réu ameaçou a vítima 

de causar mal injusto e grave, tendo o Ministério Público opinado pela 

designação de audiência de retratação da representação ofertada pela 

ofendida, quanto ao referido delito.A denúncia foi recebida por este Juízo 

(fls. 53/54) e o réu citado (fl. 57).A resposta à acusação foi apresentada 

à fl. 58.Realizada audiência de instrução (fl. 96), a vítima, a testemunha 

Cristiane Guarim Frades e o réu não compareceram, oportunidade que o 

réu foi declarado ausente.Realizada nova audiência de instrução (fls. 

100/102),foi colhido o depoimento da vítima e a acusação e defesa 

desistiram da oitiva da testemunha Cristiane Guarim Frades. Este Juízo 

reconheceu a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de 

ameaça. Em sede de memoriais finais (fls. 104/115), o Ministério Público 

requereu a condenação do réu nas sanções do artigo 129, §9º, do Código 

Penal.A defesa, por sua vez, pugnou em seus memoriais finais (fls. 

116/121) pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Relatado o necessário. 

Decido.Encerrada a fase instrutória e inexistindo preliminar a ser sanada, 

passo ao exame da questão de mérito.Infere-se da norma legal prevista no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, que a conduta incriminadora é o dano ao 

corpo ou à saúde de terceiro, mais circunstâncias especiais (relação de 

parentesco, maritais, de convivência e doméstica, de coabitação ou de 

hospitalidade).A materialidade do delito de lesão corporal está em 

evidência nos autos, diante do laudo pericial n. 1.9067.2.2013.42041-01 

(fls. 39/44), o qual indica que:“IV – DESCRIÇÃO: Presença de bossa, 

medindo cerca de três centímetros no seu maior diâmetro, localizada na 

região parietal direita.V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: A lesão é 

recente e compatível com o histórico.VI – CONCLUSÃO: Diante dos 

achados do exame, os peritos concluem que Letícia Guarim Ribeiro 

apresenta vestígios de lesão corporal causada por ação contusa”.No que 

se refere à autoria delituosa alusiva ao réu, verifico que na fase policial a 

vítima Leticia Guarim Ribeiro relatou perante a Autoridade Policial que:“(...) 

no domingo dia 03 de março de 2013, quando estava em seu local trabalho 

naquela Padaria, eis que por volta das 10:00 horas, Aroldo após receber 

uma ligação dele perguntando onde estava, eis que Aroldo, foi até a 

padaria onde promoveu um escândalo dizendo que a declarante era ladra, 

pois o havia roubado a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 

reais) e um aparelho celular; que, naquela ocasião quem ouviu essas 

acusações foram a irmã da declarante que atende pelo nome de 

CRISTIANE GUARIM FRADES, o qual poderá testemunhar podendo ser 

localizado pelo telefone 659237-7765, e que também trabalha na padaria, 

como fiscal de caixa; que, em seguida Aroldo, e declarante após o 

trabalho foi para a kitinete, e por volta das 16:00 horas começou a receber 

ligações de Aroldo e ao atende-lo a ofendeu “ONDE VOCÊ ESTÁ, EU 

QUERO O MEU DINHEIRO, VOCÊ É UMA LADRA,VAGABUNDA, VOCÊ DEU 

PARTE DE MIM...”; que, minutos depois Aroldo chegou bastante alterado e 

desceu do veículo onde estava agarrou a declarante pelos cabelos, 

deu-lhe um murro em suas costas, batendo a cabeça da declarante no 

portão, em seguida Aroldo correu para o seu carro (...)” – sic fls. 

18/19.Perante este Juízo (CD-ROM acostado à fl. 102) a vítima Leticia 

Guarim Ribeiro confirmou a versão apresentada em sede policial, 

afirmando que foi agredida pelo réu, veja:Ministério Público: Quando ele 

chegou, como é que se desenvolveu?Vítima: Eu estava na calçada, na 

verdade. Ai eu não consegui entrar para dentro e ele me agrediu pelo 

portão lá fora, portão de grade né. Ai ele xingou, tudo mais né e foi 

embora. Depois continuou ligando me ameaçando e só, ai eu denunciei 

ele.Ministério Público: A senhora estava em frente da sua casa. Na frente 

da sua casa ele ainda chegou a abordar a senhora?Vítima: Ele veio de lá 

para cá com o carro reconhecido, o carro era dele, eu deu tempo de mim 

entrar pra dentro e puxar o portão. Ministério Público: Tenho notícia que ele 

desferiu um soco nas costas da senhora e bateu a cabeça no 

portão.Vítima: Quando eu fui entrar, eu puxei, deu tempo dele me agredir; 

porque eu puxei o portão de grade, ai segurando o portão ele puxou minha 

cabeça.Portanto, as versões da vítima, na fase policial e em juízo, são 

coerentes e se coadunam com o laudo pericial de fls. 37/40. Ademais, 

consta no boletim de ocorrência n. 2013.57447, acostado em fls. 12/14, 

que o réu “(...) invadiu a residência, a puxou pelo cabelo da vítima, 

empurrou deu murros (...)”. Desse modo, diante do que restou apurado, 

entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem 

dúvidas, a autoria e materialidade do delito em questão, capaz de ensejar 

a condenação do acusado.Ressalta-se que nos crimes desta natureza, 

que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações 

da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância 

com o laudo pericial, como na espécie.Nesse mesmo sentido:“O relato 

firme e coerente da vítima atrelado às provas periciais às quais foi 

submetida, afasta-se qualquer dúvida de que o réu, de fato, praticou o 

crime de lesão corporal em relação, rechaçando a tese defensiva de que 

não haveria provas concretas para ensejar um juízo condenatório.” 

(TJ-MT, Ap 95007/2017, Relator: Des. Paulo da Cunha – 

19.12.2017).APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –CRIME 

TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO 

DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PORINSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE -PALAVRASDA VÍTIMA EM 

HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOSDE PROVA - CONDENAÇÃO 

MANTIDA – AUTORIA EMATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS 

– MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSODESPROVIDO. 1. 

Apresentando-se devidamente demonstradas a autoria e materialidade do 

crime, não há que falar em absolvição do delito de lesão corporal, 

tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal. 2. O conjunto probatório 

formado pelas declarações da vítima e outros elementos revelam a 

ocorrência da violência doméstica. A palavra da vítima nestes crimes 

ocorridos no âmbito doméstico é de crucial importância. (Apelação Crime 

n. 80991/2014, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça de MT, 

Relator: Onivaldo Budny, Julgado em 22/10/2014) - grifei.APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. A materialidade e a autoria do delito 

estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame 

de corpo de delito e pela prova oral colhida em juízo. As palavras da vítima 

confirmam o fato narrado na denúncia. Em que pese ninguém tenha 

testemunhado as agressões, nos crimes de violência doméstica, 

consabido que a aceitação do relato da ofendida como meio probatório 

revela-se de especial importância, ainda mais quando firme e coerente. 

DOSIMETRIA DA PENA. APENAMENTO ADEQUADO. Mantida a pena fixada 

na sentença. Aferição, sob o critério trifásico, adequada. Presente a 

majorante do § 9º , do artigo 129 do Código Penal , adequado e suficiente 

o aumento em 04 (quatro) meses. SURSIS. Preenchidos os requisitos do 

artigo 77 do Código Penal , viável a concessão do benefício. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70058248626, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, 

Julgado em 29/05/2014) - grifei.Nesse contexto, verifico a existência de 

provas suficientes para consubstanciar uma sentença condenatória, 

motivo pelo qual não há como ser acolhida a tese da defesa, consistente 

na falta de provas.No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, merece ser afastada a 

aplicação de indenização à vítima, pois em sua oitiva (CD-ROM acostado à 

fl. 102) a ofendida manifestou o desinteresse em qualquer reparação 

material ou moral.Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 1) condenar 

Aroldo Gomes, brasileiro, portador do RG n. 686602SSP/MT e do CPF n. 

474.280.581-04, nascido em 05/05/1969, filho de Marcos Gomes de Lima e 

Amália S. M. de Lima, nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal; e, 

2) Afastar a fixação de quantum indenizatório, previsto no artigo 91 do 

Código Penal c/c artigo 387, IV do Código de Processo Penal.A pena 

prevista para o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência 

doméstica é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, nos termos do 

artigo 129, §9º, do Código Penal.Conforme dispõe o artigo 59 do Código 

Penal, passo a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro 

dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção 

do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de ameaça.Quanto a 

culpabilidade, verifico que é inerente ao próprio tipo penal.Em relação aos 

antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário e não registra 

antecedentes criminais. Quanto à conduta social, inexistem elementos 

suficientes para valorá-la.Verifico que inexistem elementos para aferição 

da conduta social e da personalidade do réu.Entendo que os motivos e as 

circunstâncias do crime são normais ao tipo, em razão das relações 

domésticas, não podendo prejudicar o réu. As consequências do crime 

são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.O 

comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito, contudo, 

nada se tem a valorar. Em assim sendo, após análise individual das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 3 

(três) meses de detenção.Não existem agravantes e atenuantes, de modo 

que transformo a pena-base em provisória, mantendo-a em 3 (três) meses 

de detenção.Prosseguindo, observo inexistirem causas de aumento ou de 

diminuição da pena, oportunidade em que torno a pena definitiva do crime 

de lesão corporal em 3 (três) meses de detenção, por entender ser 
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necessário para reprovação e punição do delito em tela.Com fundamento 

no artigo 33, §2º, alínea “c’’ do Código Penal, fixo o início do cumprimento 

de pena no regime aberto, pois o réu não é reincidente e a pena definitiva 

é inferior a 04 (quatro) anos.Incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, a teor da súmula 588 do Superior 

Tribunal de Justiça, e, por consequência, da suspensão da pena (sursis 

penal), nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal. Nesse sentido 

também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

SURSIS. NÃO CABIMENTO. ART. 77, III, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE NÃO ESTÁ A MERECER REPAROS. DECISÃO MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não viola o princípio da 

colegialidade a apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do recurso 

especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua 

admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta 

Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 2. Com a interposição do 

agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da 

colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 

3. A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no art. 

77, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ AgRg no AREsp 82.898/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012) – 

grifei.Isento o acusado do pagamento de custas processuais.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.Intime-se o 

réu pessoalmente.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se a Justiça Eleitoral 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se imediatamente a 

guia de execução, remetendo à Vara de Execuções Criminais desta 

comarca.Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAMELA KRYSTYNA 

PALLOMA ZANY MIGUEL, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1030848-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. S. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA 

PROCESSO n. 1030848-17.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]->MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: Nome: VERA 

LUCIA DE SOUZA PEREIRA Endereço: RUA 13 DE MAIO, 205 A, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO CARLOS GERTRUDES DA SILVA 

Endereço: RUA 13 DE MAIO, 205 A, - DE 1207/1208 A 5100/5101, SANTA 

IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, do inteiro teor da decisão, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento Medidas Protetivas:"Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, aplico as seguintes 

medidas protetivas: - Medidas protetivas destinadas ao AGRESSOR: i) o 

afastamento do representado do lar, domicílio ou local de convivência com 

a vítima; ii) proibição de aproximação do representado em relação a vítima, 

seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 1000 

metros; iii) o representado não deve entrar em contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; iv) o 

representado não deve frequentar a residência da vítima. v) separação de 

corpos, assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência 

que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias;" Decisão/Despacho: Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado por Vera Lucia Pereira de Souza 

encaminhado pela Autoridade Policial, bem como a requerente pugna pela 

concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 

11.340/06. Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz 

necessário que a parte autora demonstre a presença dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC[1], quais sejam: probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna Carta 

de 1988[2] que a família tem especial proteção do Estado e que este 

assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 

11.340/06[3] assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). Compulsando 

os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase de exame não 

exauriente da quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao 

preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06[4], havendo, portanto, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, estando, portanto, 

presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris. Em caso de 

violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância 

bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das 

medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b e c, e inc. V, 

da Lei n. 11.340/06. Neste sentido, a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – Violência Doméstica – Indeferimento da concessão de 

medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 – 

POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos III, 

alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida (TJ-SP - 

MS: 22054568820158260000 SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: 

Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/12/2015, 12ª Câmara de Direito 

Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015). Quanto ao risco de dano 

(periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu 

boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a 

mesma, impondo-se o deferimento do pedido em comento com vistas a 

colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, 

justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas 

colimadas. Com efeito, estando presentes os requisitos previstos no art. 

300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06 e sendo, portanto, 

dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho 

doméstico e familiar, impõe-se o deferimento do pedido em apreço. Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, aplico as 

seguintes medidas protetivas: - Medidas protetivas destinadas ao 

AGRESSOR: i) o afastamento do representado do lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima; ii) proibição de aproximação do representado em 

relação a vítima, seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância 

mínima de 1000 metros; iii) o representado não deve entrar em contato 
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com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação; iv) o representado não deve frequentar a residência da 

vítima. v) separação de corpos, assim entendida apenas como uma 

medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos 

decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal 

respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias; Intime-se o agressor 

para que: a) tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente e b) 

tome ciência de que se trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão 

asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Proceda-se a devida 

inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06. Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06[5]. Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria 

Pública Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria 

Pública Cível para que tome ciência desta nomeação. Cite-se o agressor 

para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, indicando as 

provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto no art. 306, do 

CPC[6], aplicado ao presente caso por analogia, haja vista tratar-se de 

procedimento cautelar. Conste no mandado advertência de que o agressor 

deverá constituir advogado ou caso não possua condições financeiras, 

procurar a Defensoria Pública para que apresente, tempestivamente, sua 

resposta escrita. Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer 

dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 

1º[7] do art. 212 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06). Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista. O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas também proceder à sua 

retirada do lar, com apenas seus pertences pessoais, até que eventual 

partilha de bens seja concluída judicialmente. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIA MARIA DA GUIA, digitei. CUIABÁ, 

17 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1060819-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. C. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1060819-13.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SERGIO 

RICARDO COUTO RAMOS DE ARAUJO REQUERIDO: KARLA MARINHO DA 

SILVA ARAUJO Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada 

pelo Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 c/c artigo 695 do Código de 

Processo Civil) para 16 de março de 2020, às 16:20 horas, a ser realizada 

pelo Conciliador deste Juízo. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da audiência (artigo 695, §2º, do Código de 

Processo Civil). Intime-se o Requerente pessoalmente. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (artigo 334, §9º c/c artigo 695, §4º, ambos do Código de 

Processo Civil). Atente-se para o disposto no artigo 695 do Código de 

Processo Civil, por se tratar de ação de família, em especial ao seu §1º 

que consta que “o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º). Cientifique-se a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001212-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FRANCISCO ARRUDA DE ABREU (REQUERENTE)

SOLAINE RIOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEVERSON LUIZ QUINTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1001212-35.2020.8.11.0041. REQUERENTE: IGOR 

FRANCISCO ARRUDA DE ABREU, SOLAINE RIOS DIAS Vistos etc. I. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. II. Cumpra-se. III. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 118454 Nr: 3659-78.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCRDSV, PEBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Observa-se que a criança Polyana Evini Bomdespacho Pereira, foi 

reintegrada em favor do tio materno Sr. Pedro Eugenio dos Santos, nos 
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autos Código 117386, em apenso;

2) Intime-se a Requerente, para que, informe se deseja dar continuidade 

ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias;

3) Publique-se para ciência do advogado Sergio Antônio de Oliveira 

OAB/MT 9225 e Welton Alves de Oliveira AOB/MT 15.089;

4) Após, voltem-me conclusos para outras deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117313 Nr: 2727-90.2019.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCFEJ, FFEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2727-90.2019.811.0063, Protocolo 117313, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113640 Nr: 4943-58.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MYCD, GIDC, KTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4943-58.2018.811.0063, Protocolo 113640, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90620 Nr: 3133-87.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, SdEdJeSP-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aíssa Kain Gehring - 

OAB:5741

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3133-87.2014.811.0063, Protocolo 90620, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117183 Nr: 2619-61.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AGSC, SPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joilismayra Fernandes 

Gomes - OAB:25764/O, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2619-61.2019.811.0063, Protocolo 117183, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114317 Nr: 311-52.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MBG, DVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

311-52.2019.811.0063, Protocolo 114317, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115737 Nr: 1467-75.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCKP, ARKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1467-75.2019.811.0063, Protocolo 115737, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118467 Nr: 3672-77.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDO, RADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TERRA CYRINEU - 

OAB:20415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3672-77.2019.811.0063, Protocolo 118467, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118139 Nr: 3393-91.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NMDS, CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3393-91.2019.811.0063, Protocolo 118139, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114513 Nr: 479-54.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEMdF, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Mauro Silva - 

OAB:19.857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

479-54.2019.811.0063, Protocolo 114513, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117799 Nr: 3137-51.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KGDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3137-51.2019.811.0063, Protocolo 117799, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117442 Nr: 2838-74.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MEdCC, MVCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2838-74.2019.811.0063, Protocolo 117442, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116555 Nr: 2141-53.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EVSDO, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2141-53.2019.811.0063, Protocolo 116555, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117222 Nr: 2655-06.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVMA, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2655-06.2019.811.0063, Protocolo 117222, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80846 Nr: 308-44.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP, ABZ, DCSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

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

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

308-44.2012.811.0063, Protocolo 80846, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114143 Nr: 160-86.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IJDOS, CIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

160-86.2019.811.0063, Protocolo 114143, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117142 Nr: 2588-41.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EEG, EGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2588-41.2019.811.0063, Protocolo 117142, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115671 Nr: 1416-64.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdESO, CLdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1416-64.2019.811.0063, Protocolo 115671, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114127 Nr: 150-42.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLE, DPLdCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Aparecida Pereira 

Barbosa - OAB:12.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

150-42.2019.811.0063, Protocolo 114127, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120472 Nr: 5213-48.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MHNA, GdFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5213-48.2019.811.0063, Protocolo 120472, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92904 Nr: 1616-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, RdEdS, JCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Maria de Oliveira - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1616-13.2015.811.0063, Protocolo 92904, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80439 Nr: 2671-38.2011.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, SdSA, GARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

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

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:, PAULO EMILIO DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

3632, Ronlison Rondon Barbosa - OAB:6764

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2671-38.2011.811.0063, Protocolo 80439, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115567 Nr: 1327-41.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDKFGDN, KFGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1327-41.2019.811.0063, Protocolo 115567, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116375 Nr: 1996-94.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, RVDL, AVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1996-94.2019.811.0063, Protocolo 116375, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 117311 Nr: 2725-23.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCDO, AVRA, MERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDO, WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 
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OAB:2.883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Os Requeridos Francisca Rodrigues de Oliveira e Wilker Alencar foram 

citados pessoalmente às fls. 38, contudo, não contestaram a ação, sendo 

desnecessário a nomeação de curador especial nos termos do artigo 161 

do ECA;

2) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/04/2020 às 

16:00 horas;

3) Intime-se o Requerente Goutemberg Correira de Oliveira, alertando-o de 

que deverá comparecer acompanhado das crianças Ana Vitória e Maria 

Eduarda;

4) Intimem-se os Requeridos Francisca Rodrigues de Oliveira e Wilker 

Alencar;

5) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

6) Publique-se para ciência do advogado Antonio Monreal Rosado OAB/MT 

33.121.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114653 Nr: 581-76.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMdSN, MLSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Christye San Martin 

Maciel - OAB:21562

 Pelo exposto:

1) Autorizo que a criança. L. S. dos S. passe as datas comemorativas de 

final de ano, natal ou ano novo, bem como metade do período de férias 

escolares na companhia da avó paterna e demais familiares paternos;

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão.

3) Publique-se para ciência da advogada constituída.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110656 Nr: 2520-28.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGDS, GDSC, LEDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 

SOUZA - OAB:3459, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/03/2020 às 

16:00 horas;

2) Intime-se os Requerentes, alertando-os de que deverão comparecer 

acompanhados do adolescente;

3) Intime-se a Requerida Laísa Lopes de Souza no endereço de fls. 55;

4) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

5) Publique-se para que o advogado José Carlos Carvalho Souza OAB/MT 

3.459, cumpra o disposto no art. 455, do CPC, em relação às testemunhas 

arroladas às fls. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 114875 Nr: 758-40.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdBM, ACRM, PRdB, ARdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludimila Caroline Moreira da 

Silva - OAB:22.722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/04/2020 às 

14:00 horas;

2) Intime-se o Requerente Agnaldo de Brito Macial;

3) Intime-se a Requerida Leia Fernanda Ramires Menezes, alertando-a de 

que deverá comparecer acompanhada da adolescente Amanda e das 

crianças Adrielle e Pietro;

4) Intime-se as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública as fls. 57;

5) Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para ciência da 

audiência acima designada;

6) Publique-se para ciência do advogado constituído nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 114329 Nr: 323-66.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CSDDA, AMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDN, TDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 Vistos etc.,

1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23/04/2020 às 

16:00 horas;

2) Intimem-se as partes, alertando a guardiã que deverá comparecer 

acompanhada da criança;

3) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público de fls. 19.

 4) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

5) Publique-se para que o advogado Diego Reis Carmona OAB/MT 20.889, 

cumpra o disposto no art. 455, do CPC, em relação às testemunhas 

arroladas às fls. 118;

6) Publique-se para o advogado Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida 

OAB/MT 24.399/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119959 Nr: 4813-34.2019.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGG, CEGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA 

NETO - OAB:23572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 85 do ECA, defiro o suprimento do 

consentimento paterno e:

a) Autorizo o Requerente. E. G. da C. a empreender viagem em companhia 

de sua genitora A. G. G., para os Cancun-México, no período de 

26/12/2019 a 05/01/2020, suprindo o consentimento paterno;

b) Expeça-se Alvará Judicial;

c) Publique-se para ciência dos advogados do Requerente.

d) Dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência desta decisão.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116999 Nr: 2479-27.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BPDO, NPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Santos dos Anjos - 

OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se a redistribuição destes autos para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Dê-se ciência a Procuradoria Geral do Estado – PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 115067 Nr: 895-22.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMdS, RVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivete Aparecida de Oliveira 

Spazzapan - OAB:341280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ALESSANDRA 

SILVÉRIO - OAB:DEFENSORA PÚBLI

 Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, V, do CPC. Publique-se para ciência da advogada Ivete 

Aparecida de Oliveira Spazzapan OAB/SP 341.280 / OAB/MS 

18.409-A.Dê-se vistas a Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

ciência desta sentença.Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 

141, § 2º, do ECA.Após, nada sendo requerido, arquivem- se os autos 

com as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 1728-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GLDS, OJCJ, JGGDS, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Tendo em vista o pedido do requerido, para redesignação desta 

audiência, acostado às fls. 206, a realização deste ato restou prejudicada, 

sendo assim redesigno a mesma para a data de 18/02/2020 às 14:30 

horas.

Intimem-se novamente as partes para que compareçam na nova data 

acima especificada, os guardiões para que compareçam com os 

infantes/adolescentes e as testemunhas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117947 Nr: 3256-12.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAR, IJDC, YYDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDDC, PBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20/02/2020 às 

17:00 horas;

2) Intime-se a guardiã Sra. Valéria Aparecida Rezende, no endereço 

indicado às fls. 57, alertando-a de que deverá comparecer acompanhada 

das crianças Iasmim e Ingrid;

3) Publique-se para ciência do advogado Edson Silva de Camargo OAB/MT 

2.054;

4) Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 116790 Nr: 2326-91.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. de A. R, e C. O. de M.

CITANDO(A): PAULO DE ANDRADE RIBEIRO e CARLA OURIVES DE 

MIRANDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante D. R. M, em desfavor dos genitores Paulo de 

Andrade Ribeiro e Carla Ourives de Miranda. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 117608 Nr: 2969-49.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO DE LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. D. de M, e A. H. de S.

CITANDO(A): MILENE DOMINGOS DE MORAIS e ADRIANO HENRIQUE DE 

SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO DE LIMINAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes I. H. de M. 

S, V. H da M. S, em desfavor dos genitores Milene Domingos de Morais e 

Adriano Henrique de Souza. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de 
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dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112652 Nr: 4129-46.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

PARTE AUTORA: J. B. DA S.

PARTE RÉ: R. S. C.

CITANDO(A): ROBERTO SAVIOLI CANAES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, através do J. B. DA S., a favor do 

infante G. C. C, em desfavor do genitor Roberto Savioli Canaes. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela 

Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112652 Nr: 4129-46.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

PARTE AUTORA: J. B. DA S.

PARTE RÉ: R. S. C.

CITANDO(A): ROBERTO SAVIOLI CANAES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE PEDIDO DE ADOÇÃO C/C 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, através do J. B. DA S., a favor do 

infante G. C. C, em desfavor do genitor Roberto Savioli Canaes. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela 

Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 102929 Nr: 514-82.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. F. M. R. P.

CITANDO(A): LUIZ FERNANDO MASSOLI REY PARRADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR DOS GENITORES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, a favor dos infantes A. G. S. M. R. P, L. G. S. M. P, em 

desfavor do genitor Luiz Fernando Massoli Rey Parrado. DESPACHO: "... 

em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 107645 Nr: 4437-19.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 98, ||| DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. dos S. F.

CITANDO(A): JORGE DOS SANTOS FERREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE 

GUARDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98, ||| DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante B. F. da S., em desfavor do genitor Jorge dos 

Santos Ferreira. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do 

ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para 

citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120377 Nr: 5127-77.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pedido de redesignação de audiência, formulado pela defesa 

(fls. 94/98).

Atenta à celeridade que o presente feito requer, vez que se trata de 

procedimento com adolescente internado, REDESIGNO a audiência de 

continuação para o dia 08.01.2020, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, em regime de plantão.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120377 Nr: 5127-77.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON JOSÉ CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:26339O

 imbra noara.nilson@tjmt.jus.br

INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA - Continuação para o dia 08.01.2020, às 

13h30min.

De : Noara Elisa Nilson

 Assunto : INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA - Continuação para o dia 

08.01.2020, às 13h30min.

Para : carvalhoecarvalho adv mt 

 ter, 07 de jan de 2020 16:03

Procedo a intimação de Vossa Senhoria como advogado do adolescente 

infrator da decisão proferida, bem como para proceder a intimação de 

Vossa Senhoria da audiência designada para o dia 08/01/2020 as 

13h30min.

ADIEL SANTOS E ARAUJO - CODIGO 120377

Vistos,

DEFIRO o pedido de redesignação de audiência, formulado pela defesa 

(fls. 94/98).

Atenta à celeridade que o presente feito requer, vez que se trata de 

procedimento com adolescente internado, REDESIGNO a audiência de 

continuação para o dia 08.01.2020, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, em regime de plantão.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

--

Noara Elisa Nilson

Gestora Judiciária

Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude

Comarca de Cuiabá/MT

Fone: (65)3653-1109 - ramal 208

Celular Pessoal: (65) 99633-3030

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 2156-22.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Dea - Delegacia Especializada do Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HKSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 Vistos,

 1 – Concedo o prazo de três dias para apresentação da defesa 

preliminar.

2 – Designo a audiência de continuação para o dia 06 de fevereiro de 

2020 às 14h, saindo os presentes intimados.

 3 - Intimem-se as testemunhas arroladas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120377 Nr: 5127-77.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON JOSÉ CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:26339O

 Vistos,

Declaro encerrada a instrução processual. Concedo o prazo sucessivo de 

48 horas para apresentação dos memoriais, saindo os presentes 

intimados.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119753 Nr: 4635-85.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVSB, MEV, TBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714

 Vistos,

MARCELO ESPÍNDOLA VICTÓRIO, JOÃO VITOR SANTOS BATISTA e 

THAYS BRUNO TRINDADE, qualificados nos autos, foram representados 

por terem, em tese, cometido o ato infracional análogo ao crime previsto no 

art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Segundo a representação, no dia 22.10.2019, por volta das 21h55min, na 

lanchonete “Subway”, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

bairro Lixeira, nesta capital, os representados, em coautoria com o 

imputável Gabriel da Silva Araújo, mediante emprego de grave ameaça, 

exercida por simulacro de arma de fogo, subtraíram bens móveis 

consistentes em 01 celular Samsung J6 e R$ 180,00 da vítima Brenda 

Maria Neres Alcântara e do aludido estabelecimento comercial.

Os antecedentes infracionais dos jovens constam às fls. 70/75.

A jovem THAYS BRUNO DE ANDRADE foi liberada pelo MPE e entregue ao 

seu responsável legal (fl. 07/08).

A representação foi recebida em 24.10.2019, oportunidade em foi 

decretada a internação provisória do adolescente MARCELO ESPÍNDOLA 

VICTÓRIO e determinada a liberação do adolescente JOÃO VICTOR 

SANTOS BATISTA (fls. 76/79). As audiências de apresentação foram 

realizadas no dia 31.10.2019 - oportunidade em que foi concedida 

remissão cumulada com liberdade assistida aos representados Thays 

Bruno Trindade e João Vitor Santos – e no dia 26.11.2019, com a oitiva do 

processado Marcelo.

 A solenidade de instrução foi efetivada no dia 26.11.2019, com a 

inquirição da vítima Brenda Maria Neres Alcântara (fls. 124/127).

Encerrada a fase probatória, o representante do ministério público 

apresentou suas derradeiras alegações (fls. 143/151), requerendo a 

procedência da representação e aplicação da medida socioeducativa de 

INTERNAÇÃO. A defesa, por sua vez, postulou, em síntese, pela aplicação 

do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação do 

ato infracional para o análogo ao crime de furto, bem como a aplicação de 

medida socioeducativa em meio aberto (fls. 128/138). Os memoriais da 

defesa foram ratificados à fl. 153.

É o relato. Fundamento. Decido.

Consoante já relatado, o processo em tela foi instaurado para apuração do 

ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o artigo 114, do ECRIAD dispõe:

 “Art. 114 – A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 

112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos 

do art. 127.”

Pois bem, da disposição acima, extrai-se que para aplicação das medidas 

previstas nos incisos II a VI do art. 112 (obrigação de reparar o dano; 

prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em 

regime de semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional) 

necessária à existência de provas suficientes da autoria e materialidade 

da infração.

1 – DAS PRELIMINARES.

1.1 – DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Em sede preliminar, requereu a defesa o reconhecimento e aplicação do 

princípio da insignificância em relação ao fato imputado e, conseguinte 

absolvição do jovem processado, ante a atipicidade material da conduta.

Pois bem, apesar dos judiciosos e combativos argumentos trazidos à baila 

pelo causídico, se tratando de ato infracional análogo ao crime de roubo 
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(art. 157 do CP), o princípio da insignificância não pode ser aplicado, vez 

que se trata de crime complexo.

 O tipo em análise protege outros bens além do patrimônio, de forma que a 

violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor 

relevância, configuradora do delito de bagatela.

 Nesse sentido, por analogia, trago à baila o posicionamento dos tribunais 

superiores:

 "Não há como aplicar, aos crimes de roubo, o princípio da insignificância - 

causa supra legal de exclusão de ilicitude -, pois, tratando-se de delito 

complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a 

integridade da pessoa), é inviável a afirmação do desinteresse estatal à 

sua repressão" (HC 60.185-MG).

 Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

2 – DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

2.1 – DA MATERIALIDADE.

Atenta ao pedido de desclassificação da conduta do adolescente, 

oportuno trazer à baila o que dispõem os artigos 155, “caput” e art. 157, 

§2º, incisos II, ambos do CP:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

“Art. 157 – Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...) §2º - A pena 

aumenta-se de um terço até metade: (...) II – se há concurso de duas ou 

mais pessoas”.

Imperioso ressaltar que nos dois ilícitos, a ação principal do sujeito é a 

mesma, qual seja, retirar de alguém um bem móvel. Contudo, as duas 

condutas diferem pelo emprego de grave ameaça ou violência contra a 

pessoa, ou emprego de qualquer meio que reduza a capacidade de 

resistência da vítima.

Diante do exposto, compulsando o caderno processual, concluo que a 

materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado restou 

devidamente comprovada por intermédio do auto de apreensão em 

flagrante (fl. 40/41), das declarações da vítima (fls. 52), dos termos de 

depoimentos das testemunhas (fls. 47/49 E 50/51), do boletim de 

ocorrência nº. 2019.317806 (fls. 42/45), pois restou evidente o uso de 

grave ameaça e, também, de concurso de pessoas.

1.2 – DA AUTORIA.

Percorrendo a trajetória processual, importante iniciar registrando que o 

adolescente admitiu a autoria do ato infracional análogo ao crime em tela, 

quando inquirido em juízo. Relatou que foi convidado pelo então coautor 

João Vitor para praticarem o ilícito e, por estar sob efeito de drogas, 

concordou com a prática. Consignou, ainda, que os coautores Thays e 

Gabriel também participaram do ilícito, sendo que os quatro combinaram o 

roubo, sendo que o processado e o jovem João Vitor entrariam no 

estabelecimento e, após, retornariam para a residência da adolescente 

Thays, onde partilhariam os produtos (instrução judicial – CD fl. 127).

Importante registrar que o coautor João Vitor Santos Batista, confirmou a 

participação do jovem Marcelo na prática do ato infracional (instrução 

judicial – CD fl. 97).

 A ofendida Brenda Maria Neres Alcântara, relatou que estava trabalhando 

no local dos fatos quando os adolescentes adentraram ao local e 

anunciaram o roubo (instrução judicial – CD fl. 127).

Portanto, diante das provas coligidas aos autos e da confissão do 

representado em juízo, bem como da apreensão em flagrante delito, na 

posse da “res furtiva”, induvidosa a autoria com relação este. Nesse 

sentido, por entender oportuno, trago à baila:

 “99232389 - APELAÇÕES CRIMINAIS. Estatuto da criança e do 

adolescente. Ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado (art. 

155, § 4º I e IV do CP c/c art. 71 ambos do CP em relação ao representado 

alessandro Santos santana e art. 155, § 4º I e IV do CP em relação ao 

representado vinícius Santos santana). Autoria e materialidade delitivas 

sobejamente comprovadas e ratificadas pelo material cognitivo coletado 

em juízo. Confissão do menor alessandro que também confirmou a 

participação do representado vinícius. Testemunhas que também 

confirmam a autoria imputada aos adolescentes. Condenação que se 

impõe. Pleito de substituição por medida mais branda de advertência (art. 

112, I, do eca). Pretensão descabida em relação a ambos os 

representados. Adequação e suficiência das medidas conferidas pela 

instância primeva. Liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade para o menor alessandro e prestação de serviços para o 

adolescente vinícius. Estrita observância dos parâmetros legais (art. 112, 

III e IV, do eca). Precedentes. Pleito de majoração de honorários 

advocatícios fixados para os defensores dativos nomeados. Cabimento. 

Necessidade de adequação aos parâmetros indicados pela tabela da 

oab/se e de acordo com o grau de complexidade da causa e zêlo do 

causídico. Pleito de concessão do benefício da justiça gratuita. Acolhido. 

Hipossuficiência econômica comprovada sentença reformada apenas no 

que se refere à majoraração da verba honorária anteriormente fixada aos 

dois defensores dativos nomeados bem como para conceder o benefício 

da justiça gratuita. apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; 

AC 201900309644; Ac. 18350/2019; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson 

Félix dos Santos; Julg. 23/07/2019; DJSE 26/07/2019)”.

Com tais considerações abstratas e fáticas, concluo que foram reunidos 

elementos probatórios convincentes e cristalinos para comprovar que o 

representado, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, 

contribuiu ativamente para a realização do ato infracional apurado, razão 

pela qual deve ser responsabilizado por suas escolhas.

 3 – DISPOSITIVO.

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão socioeducativa para 

RECONHECER a comprovação da materialidade e autoria do ato infracional 

equiparado ao crime previsto nos art. 157, §2º, inc. II, do CP.

4 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Preliminarmente, conveniente registrar que a medida socioeducativa 

possui natureza jurídica híbrida, com caráter pedagógico, visando à 

reintegração do jovem em conflito com a lei e sancionatório, com finalidade 

retributiva.

O caráter pedagógico da medida tem como fim principal ressocializar o 

adolescente em conflito com a lei, para que este aprenda a viver em 

sociedade, cumprindo regras e deveres, prevenindo a reincidência. Já o 

caráter sancionador da medida reside no fato de que sua aplicação 

funciona como resposta do Estado ao ato infracional cometido, servindo 

como instrumento de defesa social. Dessa forma, concluo que a medida 

socioeducativa, objetiva inibir a reincidência, reeducar o adolescente em 

conflito com a lei para um melhor convívio em sociedade, bem como 

apresentar uma resposta Estatal à prática do ato infracional.

Nesse diapasão, deixo de analisar os pedidos consistentes nos itens de 

nº 04, 05, 06 e 07, tendo em vista que pertinem à esfera penal.

 A partir dessas ponderações e levando em conta os subsídios que 

apontam a capacidade do adolescente, as circunstâncias e gravidade das 

infrações, nos termos do art. 112, §1º do ECRIAD, passo à 

individualização da medida socioeducativa (art. 35, inc. VI, da Lei nº 

12.594/2012 – SINASE).

A gravidade e reprovabilidade da conduta inerente ao ato infracional em 

tela, ganha relevo quando acrescida da reiteração no cometimento de atos 

ilícitos contra o patrimônio (cód. 108936, 113329 e 113342). Nesse ponto, 

importante ressaltar que o processado responde a um executivo de 

medida socioeducativas em meio aberto (cód. 118912), bem como já foi 

agraciado, em outra oportunidade, com a concessão de remissão como 

forma de suspensão do processo (cód. 101120), o que demonstra a 

ineficácia das medidas em meio aberto, aplicadas anteriormente ao jovem.

Tais circunstâncias, quando sopesadas, autorizam a conclusão de que a 

medida extrema de INTERNAÇÃO deve ser aplicada, por tempo 

indeterminado, não superior a três anos, devendo ser realizada avaliação 

semestral, para garantia da ordem pública e para a própria segurança do 

processado, evitando-se, assim a continuidade da reiteração infracional.

Nesse sentido:

52315454 - APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO 

MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE 

FOGO, ALÉM DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. APLICAÇÃO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO, COM REAVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SEMESTRAL. 

INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO INFRACIONAL 

COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. 

IRRECOMENDABILIDADE DE OUTRA MEDIDA EVIDENCIADA. MEDIDA 

ADEQUADA À LUZ DO ARTIGO 122, INCISO I DO ECA. APELO 

DESPROVIDO. Mostra-se plenamente inviável a aplicação de medida 

socioeducativa mais branda que a internação, quando demonstrado que, 

além de a natureza das condutas infracionais perpetradas se revestirem 

de sensíveis gravidades. Por se tratar de atos infracionais equiparados a 
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roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas 

e de associação criminosa armada., os adolescentes demonstraram 

querer fazer da prática de ilícitos patrimoniais os seus meios de vida, o 

que implica reconhecer que a situação exige a pronta intervenção do 

Poder Judiciário a fim de evitar que continuem a delinquir e obstar a 

profissionalização destes jovens no mundo do crime. (TJMT; APL 

130731/2017; Sorriso; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 13/12/2017; DJMT 

19/12/2017; Pág. 185).

 Posto isso, APLICO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR 

PRAZO INDETERMINADO AO ADOLESCENTE, COM REAVALIAÇÃO 

SEMESTRAL.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS.

8.1 - INTIME-SE o adolescente e seu responsável legal.

 8.2 – Oficie-se à Central de Vagas do Socioeducativo, solicitando vaga 

para internação do adolescente MARCELO ESPÍNDOLA VICTÓRIO.

 8.2.1 - Caso inexista vaga para o cumprimento da medida de internação, 

determinada por essa sentença, certifique-se e venham os autos 

conclusos antes da liberação do adolescente.

8.2.2 – Com a vaga, EXPEÇA-SE o mandado de internação.

 8. 3 - EXPEÇA-SE a Guia de Execução Provisória, em nome do 

representado, nos termos do art. 2º, III, da Resolução n. 165/2012, do CNJ, 

alterada pela Resolução n. 191/2014.

8.4 – COM O TRÂNSITO EM JULGADO, comunique-se à CEMSO para 

conversão da Guia de Execução em Definitiva, independentemente de 

conclusão.

 8.5 - Observadas as formalidades legais, arquive-se, com as baixas 

necessárias.

Sem custas e honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120818 Nr: 94-72.2020.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo França - 

OAB:3055

 Vistos,

 Atenta ao recebimento da representação (fls. 23/25), DESIGNO Audiência 

de Apresentação para o dia 14 de janeiro de 2020 às 13h45min.

CITE-SE a adolescente (artigo 111, inciso I, da Lei n. 8.069/90), 

cientificando-a do teor da representação, bem como seus pais ou 

responsáveis, intimando-os para comparecer à audiência de 

apresentação, com o registro de que poderão contratar advogado e de 

que ausência causará a condução coercitiva (art. 187, da Lei n. 8.069/90).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103300 Nr: 824-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião da Silva Gregório - 

OAB:1752

 Vistos,Trata-se de processo instaurado para apuração de ato infracional, 

em tese, praticado por jovem que já completou 21 anos de idade. Com 

vista dos autos, o representante do Ministério Público, destacando a 

iminência do alcance da idade limite de 21 anos pelo representado, 

requereu a extinção do feito.É o relato. Fundamento. Decido.Imperioso 

destacar que o parágrafo único do art. 2º e §5º do art. 121, ambos do 

ECRIAD são claros ao destacar a idade limite de 21 anos para aplicação 

das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, o 

enunciado 605 da súmula do STJ estabelece:“A superveniência da 

maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na 

aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade 

assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”Assim, alcançada a 

idade limite de 21 (vinte e um anos) pelo representado, fica afastada a 

incidência do Estatuto protetivo, decaindo para o Estado o direito de aplicar 

qualquer medida sociopedagógica, devendo ser extinta a representação.. 

8)”.Diante exposto, em consonância com o Ministério Público, RECONHEÇO 

A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA da pretensão socioeducativa em 

relação ao representado R.P.R.C. e, nos termos do art. 2º, parágrafo 

único, do ECRIAD c/c 107, IV, do Código Penal e, nos moldes do que 

estabelece o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, EXTINGO o 

processo com resolução de mérito.Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas inerentes. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104252 Nr: 1622-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião da Silva Gregório - 

OAB:1752

 Vistos,Trata-se de processo instaurado para apuração de ato infracional, 

em tese, praticado por jovem que já completou 21 anos de idade. Com 

vista dos autos, o representante do Ministério Público, destacando a 

iminência do alcance da idade limite pelo representado, requereu a 

extinção do feito.É o relato. Fundamento. Decido.Imperioso destacar que o 

parágrafo único do art. 2º e §5º do art. 121, ambos do ECRIAD são claros 

ao destacar a idade limite de 21 anos para aplicação das normas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, o enunciado 605 da 

súmula do STJ estabelece:“A superveniência da maioridade penal não 

interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida 

socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não 

atingida a idade de 21 anos.”Assim, alcançada a idade limite de 21 (vinte e 

um anos) pelo representado, fica afastada a incidência do Estatuto 

protetivo, decaindo para o Estado o direito de aplicar qualquer medida 

sociopedagógica, devendo ser extinta a representação... 8)”.Diante 

exposto, em consonância com o Ministério Público, RECONHEÇO A 

OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA da pretensão socioeducativa em relação 

ao representado R.P.R.C. e, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do 

ECRIAD c/c 107, IV, do Código Penal e, nos moldes do que estabelece o 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, EXTINGO o processo com 

resolução de mérito.Deixo de analisar o pedido de fls. 237/238, diante da 

perda do objeto.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

inerentes. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115504 Nr: 1273-75.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdOC, GdLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Gonçalves de 

Morais - OAB:26606/O-MT

 Vistos,

Acolho a cota ministerial de fl. 376.
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REDESIGNO a audiência de continuação para o dia 24 de março de 2020, 

às 16h10min.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116431 Nr: 2045-38.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM, MVdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Naves Dias - 

OAB:14.847/MT

 Vistos,

Os autos vieram conclusos para prolação de sentença. Contudo, 

compulsando o feito, verifico a ausência de memoriais finais do 

representado Euller Martins.

Assim, intime-se a defesa do representado apontado para apresentar as 

derradeira argumentações em até 03 dias.

 Após, conclusos.

Às providências.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021662-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021662-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILDA 

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021665-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILAINE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021665-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDILAINE 

SOUZA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009050-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GILBERTO SANTOS (REQUERIDO)

 

1009050-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA 

REY CARVALHO - MT12590-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da DEVOLUÇÃO da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021690-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021690-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PEREIRA 

VASCONCELOS BISNETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

VIEIRA DA CUNHA POLO PASSIVO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021691-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BABINSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021691-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SALETE 

BABINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO VIEIRA DA 

CUNHA POLO PASSIVO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021693-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021693-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EIVANILDA DAS 

GRACAS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021727-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREILDO ALVES CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021727-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CREILDO ALVES 

CARREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO DA ROSA 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021750-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MARQUES DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021750-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENO 

MARQUES DA SILVA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021751-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021751-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:L. G. D. A. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021753-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE FRANCISCA DE FIGUEIREDO PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021753-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CILENE 

FRANCISCA DE FIGUEIREDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante requereu redesignação da audiência de conciliação. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, acolho 

a justificativa apresentada, razão pela qual, determino a designação de 

nova audiência de conciliação. Intime-se a parte reclamada no endereço 

apresentado, via Oficial de Justiça. Intimem-se Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011518-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamada, presente em secretaria, requereu a designação de 

nova audiência de conciliação, tendo justificado seu atraso, conforme id. 

26363652. Isto posto, acolho a justificativa plausível da requerida, razão 

pela qual determino a designação de nova audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANE DE BRITO SIQUEIRA (REQUERIDO)

ROGERIO GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, no 

sentido de que o processo deve orientar-se pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º 

da Lei nº 9099/95). Assim, INDEFIRO o pedido encartado no id. 25161894 

dos autos. Intimem-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009731-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição encartada no 

id. 26020552. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013081-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA CRISTINA MORAES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008932-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR DA GUIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela parte autora, 

quanto a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao 

argumento de ausência da reclamante na audiência. Pois bem. Tenho que 

a pretensão merece prosperar em parte, tão somente para extirpar da 

sentença a condenação em custas. Visto que é DEVER do advogado 

manifestar previamente, ou mesmo em audiência, para que seja concedido 

à parte prazo para que justifique os motivos de sua ausência em 

audiência. Portanto, apesar da justificativa plausível, INDEFIRO o pedido da 

reclamante encartado no id 25856539, visto que fora apresentada num 

lapso temporal fora de prazo, tendo sido proferida sentença condenatória. 

No que tange à condenação em custas, verificando sua justificativa, lhe 

concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, 

e em consequência EXTIRPO a condenação em custas da sentença 

encartada no id. 25790602. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008932-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR DA GUIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela parte autora, 

quanto a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao 

argumento de ausência da reclamante na audiência. Pois bem. Tenho que 

a pretensão merece prosperar em parte, tão somente para extirpar da 

sentença a condenação em custas. Visto que é DEVER do advogado 

manifestar previamente, ou mesmo em audiência, para que seja concedido 

à parte prazo para que justifique os motivos de sua ausência em 

audiência. Portanto, apesar da justificativa plausível, INDEFIRO o pedido da 

reclamante encartado no id 25856539, visto que fora apresentada num 

lapso temporal fora de prazo, tendo sido proferida sentença condenatória. 

No que tange à condenação em custas, verificando sua justificativa, lhe 

concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, 

e em consequência EXTIRPO a condenação em custas da sentença 

encartada no id. 25790602. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLIANE DE BRITO SIQUEIRA (REQUERIDO)

ROGERIO GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, no 

sentido de que o processo deve orientar-se pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º 

da Lei nº 9099/95). Assim, INDEFIRO o pedido encartado no id. 25161894 

dos autos. Intimem-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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requerer o que entender de direito. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009731-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição encartada no 

id. 26020552. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011476-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO GOMES ROMAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016103-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXCELLER CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0029881-45.2017.8.16.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CIRIANI CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CRAICI JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021767-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELRIA CRUZ PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021767-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DELRIA CRUZ 

PEREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: 

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021771-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAYNE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021771-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

KAROLAYNE DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMARIO 

HUMBERTO DAMASCENO POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021782-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO 02949046118 (REQUERIDO)

JACKELINY BRUNA DE MORAES CAMPOS 05467456105 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO PROCESSO n. 1021782-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BRUNO MOREIRA ASSUNCAO Endereço: Rua 

Eloi Macedo, S/N, Lote 18, Quadra A, Jardim Guanabara, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JACKELINY BRUNA DE MORAES 

CAMPOS 05467456105 Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 100, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 Nome: LEANDRO DE 

SOUZA TOMAZ DE AQUINO 02949046118 Endereço: AVENIDA MIGUEL 

SUTIL, 2625, Ed. Jardim Cuiaba Office, Sala 1004, ARAÉS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-625 Senhor(a): BRUNO MOREIRA ASSUNCAO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021801-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JACINTO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

MARIA CONCEICAO ARRUDA BOTELHO SILVA (TESTEMUNHA)

JOADIR DE ALMEIDA LOURENCO (TESTEMUNHA)

MAXSUEL MORAES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021801-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAXSUEL 

MORAES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEMUEL 

ANDRE ALMEIDA DA SILVA, ROSIMEYRE DE ALMEIDA POLO PASSIVO: C. 

G. DE MORAES - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021806-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021806-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AGLAIR FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021816-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021816-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZALDO 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021823-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VITOR DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021823-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL VITOR 

DA SILVA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021831-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BERNARDINO GIOSTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANE PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021831-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE 

BERNARDINO GIOSTRI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

CRISTINA BARBATO DA SILVA POLO PASSIVO: JOSANE PADILHA DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021850-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021850-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DORACY 

GLORIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR RODRIGO 

TEOFILO DE CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020434-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ZAZU SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020434-46.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN EXECUTADO: GUILHERME ZAZU SIMOES 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020734-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DAMASIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

LENIRA SENA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020734-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: LENIRA SENA 

BARBOSA, EUCLIDES DAMASIO DOS SANTOS Vistos. Processo em fase 

de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021055-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RONNE FIRMINO MARIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021055-43.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ROGERIO RONNE FIRMINO 

MARIS Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020630-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

SILVIA CHIRTA ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020630-16.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: SILVIA CHIRTA 

ARCANJO RIBEIRO, JOAO ARCANJO RIBEIRO Vistos. Processo em fase 

de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015258-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REYNNER MARTINS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015258-86.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCAS REYNNER MARTINS PAIXAO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. Processo em fase 

de Sentença. Embora devidamente intimada para comprovar o 

cumprimento da ordem judicial ou cumpri-la (ID 27297974), a parte 

reclamada nada se manifestou. Por isso, reconheço o descumprimento da 

ordem judicial e presumo que a multa, outrora fixada no ID 25728215, foi 

insuficiente para impor o cumprimento da referida obrigação. Portanto, com 

fulcro no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, majoro a multa 

astreinte para o valor diário de R$300,00 limitado a R$15.000,00. 

Reitere-se a intimação da parte reclamada para o cumprimento da ordem 

judicial, agora, via Oficial de Justiça. Decorrido o prazo concedido na 

decisão descumprida, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

5 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser presumido o cumprimento 

da obrigação. Após, renove-se a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021354-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARCELO ALCALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021354-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: FERNANDO 

MARCELO ALCALA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 
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débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021357-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021357-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: BENEDITO ALVES 

DE ARRUDA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ARRUDA Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021073-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALI OMAR LAKIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLER SAPORSKI OAB - MT10894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UANDERSON RAMOS DA SILVA CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021073-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ALI OMAR LAKIS EXECUTADO: UANDERSON RAMOS DA SILVA 

CERQUEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006651-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006651-84.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da 

Verdade Real (STJ AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP 

e REsp 1070395/RJ), diante da tese de defesa suscitada pela parte 

reclamada, converto o julgamento em diligência e intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas 

de energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), 

mesmo que em nome de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a 

negativação impugnada, sob pena de se presumir a legitimidade da dívida. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020928-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020928-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: OZAIR FERNANDES 

DE OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011595-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANE REZENDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011595-32.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EURIANE REZENDE FERREIRA REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A, AVIANCA Vistos. Processo em fase de Citação. 

Considerando que até o presente momento a parte reclamada AVIANCA 

ainda não foi citada (ID 25963855 e 27222103), intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito em face desta parte, apresentando novo 

endereço para citação, sob pena de arquivamento. Não havendo 

manifestação da parte, renove-se a conclusão (para Decisão sobre 

Arquivamento). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011807-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXHOEMBER DAMACENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011807-53.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MAXHOEMBER DAMACENO SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de sentença. Com fulcro no Princípio da Busca da Verdade Real (STJ 

AgInt no AREsp 954805/RJ, AgRg no REsp 1120022/SP e REsp 

1070395/RJ), diante da tese de defesa suscitada pela parte reclamada, 

converto o julgamento em diligência e intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos faturas de energia elétrica 

do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome 

de terceiro, do(s) mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob 

pena de se presumir a legitimidade da dívida. Decorrido o prazo, renove-se 

a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MATHEUS DA SILVA GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012107-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BENEDITO MATHEUS DA SILVA GUMERCINDO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de instrução. Designe-se audiência 

de instrução e julgamento (Pauta 2/AIJ´60). Intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, arrolarem as suas testemunhas e especificarem 

quais fatos controvertidos pretendem comprovar. As testemunhas 

deverão comparecer à audiência independentemente de intimação, mas 

caso as partes desejem que sejam intimadas, deverão requerer tal 

providência no prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da data designada 

(art. 34 e seu §1º, da Lei 9.099/95). As partes deverão comparecer 

pessoalmente na audiência designada, sob pena de arquivamento, em 

caso de ausência da parte reclamante, ou de revelia, caso a ausência 

seja da parte reclamada (arts. 51, I, e 20, da Lei 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005963-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZUQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005963-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE ZUQUETI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021411-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

FELIPE DANIEL BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021411-38.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: GUIOMAR DE SOUZA 

SANTOS, FELIPE DANIEL BORGES Vistos. Processo na fase de Citação. I 

– Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013640-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONY CHESTER GOMES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013640-09.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: RONY 

CHESTER GOMES DIAS Vistos. Processo em fase de Penhora. I - Para que 

não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em 

sucessivas constrições de valores remanescentes, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada 

e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar 

todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, 

índices de juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II - 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021491-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FERNANDA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021491-02.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: KELLY FERNANDA 

GONCALVES Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021740-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATANAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021740-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATANAI EXECUTADO: MARCUS VINICIUS DE 

HARO DANTAS Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 
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Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004774-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LAILCE DE ARRUDA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recursos. A 

parte reclamante interpôs recurso inominado, com pedido de assistência 

judiciária gratuita; todavia, não há nos autos evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Posto isso, intime-se-a para, no prazo de 

5 (cinco) dias, apresentar documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. No caso de 

apresentação de declaração de imposto de renda, deverá ser depositado 

o documento físico na secretaria ou gabinete, para se resguardar o sigilo 

fiscal. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019029-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSINEIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1019029-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO JORGE BERNARDINI - SP242289-O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca da petição do mov. 27660659.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015676-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015676-24.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da 

justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015766-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MERCEDES TORNQUIST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em detida análise dos autos, verifico que não houve a devida citação da 

parte reclamada. Dessa forma, determino à secretaria que providencie a 

alteração do endereço da requerida, conforme indicado no id. 27148475. 

Designada audiência de conciliação, cite- se a parte reclamada para nela 

comparecer. Intimem- se. Cumpra- se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que o reclamante, no id. 27212929, 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, tendo, inclusive, 

juntado atestado médico, conforme id. 27212932. Assim, acolho a 

justificativa apresentada pelo reclamante, razão pela qual, determino a 

designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro a petição encartada no id 26269738 para citação da parte 

Reclamada no endereço apresentando pelo Requerente via Oficial de 

Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 5566985-57.2019.8.09.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WERSCLEY VIEIRA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO CELEDONIO DE MORAES OAB - GO44225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCINEY MENDES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010603-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Emende o exequente a inicial em 05 (cinco) dias, juntando documento que 

comprove a propriedade e/ou posse do imóvel pelo executado. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010603-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Emende o exequente a inicial em 05 (cinco) dias, juntando documento que 

comprove a propriedade e/ou posse do imóvel pelo executado. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016848-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO DIAS MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO I - Cumpra-se na forma deprecada com as 

cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado. II - Cumprida, 

proceda-se à devolução ao Juízo Deprecante com as homenagens de 

estilo, baixas e anotações necessárias. III - Caso a diligência resulte 

infrutífera, por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, procedendo-se às anotações e 

comunicações necessárias. IV - Às providências. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007135-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GALDINO ORLANDI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007135-02.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAMILA GALDINO ORLANDI REQUERIDO: CLARO S.A. 

Compulsando os autos, constato que o reclamante, no id nº 25326905, 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, tendo, inclusive, 

juntado atestado médico. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

reclamante, razão pela qual, determino a designação de nova audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013223-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA OLIVEIRA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013223-56.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

PATRICIA OLIVEIRA SILVA BRITO INDEFIRO o pleito de citação por edital, 

uma vez que os Enunciados do Fonaje são meramente orientadores e não 

vinculantes, de modo que por força normativa da Lei, qual seja, o Art. 18, 

§2º da Lei 9.099/95 é vedada a citação editalícia. INTIME-SE a parte 

reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVANILSON RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se derradeiramente a parte reclamante para no prazo de cinco dias, 

juntar nos autos novo endereço para citação da parte reclamada, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009462-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016848-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO DIAS MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO I - Cumpra-se na forma deprecada com as 

cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado. II - Cumprida, 

proceda-se à devolução ao Juízo Deprecante com as homenagens de 

estilo, baixas e anotações necessárias. III - Caso a diligência resulte 

infrutífera, por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, procedendo-se às anotações e 

comunicações necessárias. IV - Às providências. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011043-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela parte autora, 

quanto à sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao 

argumento de ausência da reclamante na audiência. Pois bem. Tenho que 

a pretensão merece prosperar em parte, tão somente para extirpar da 

sentença a condenação em custas. Visto que é DEVER do advogado 

manifestar previamente, ou mesmo em audiência, para que seja concedido 

à parte prazo para justificar os motivos de sua ausência em audiência. 

Portanto, apesar da justificativa plausível, INDEFIRO o pedido da 

reclamante encartado no id 26361924, visto que fora apresentada num 

lapso temporal fora de prazo, tendo sido proferida sentença condenatória. 

No que tange à condenação em custas, verificando sua justificativa, lhe 

concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, 

e em consequência EXTIRPO a condenação em custas da sentença 

encartada no id. 25790602. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007135-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GALDINO ORLANDI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007135-02.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAMILA GALDINO ORLANDI REQUERIDO: CLARO S.A. 

Compulsando os autos, constato que o reclamante, no id nº 25326905, 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, tendo, inclusive, 

juntado atestado médico. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

reclamante, razão pela qual, determino a designação de nova audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro a petição encartada no id 26269738 para citação da parte 

Reclamada no endereço apresentando pelo Requerente via Oficial de 

Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015753-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011629-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011629-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO REQUERIDO: 

SERASA S/A., ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, a emendar o 

pedido constante no id. 26546182, trazendo os comprovantes de viagem, 

a fim de ser analisado o pedido, uma vez que não é possível a 

visualização dos mesmos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015766-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MERCEDES TORNQUIST (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015766-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 

14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008616-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIDALGISA RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008616-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - MT25017/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 31/10/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 25 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008616-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIDALGISA RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

1008616-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELLE 

PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - MT25017/O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do Ofício no mov.27661550.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011546-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro a petição encartada no id. 26185045 para citação da parte 

Reclamada no endereço apresentando pelo Requerente via Oficial de 

Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012443-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Indefiro o pleito da parte reclamante encartado no id. 

27268063, visto que já fora proferida sentença nos autos. NÃO ACOLHO 

justificativa apresentada pelo patrono da requerente, uma vez que se 

encontra totalmente fora do lapso temporal da ausência da reclamante em 

audiência. MANTENHO NA ÍNTEGRA a decisão encartada no id. 26576116 

dos autos. Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012558-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANNUCE SOUZA DAMBROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO ERIKE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009922-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA GASPAROTTO ANTUNES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA TEREZA ALVES CAMARGO ALGARANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012558-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANNUCE SOUZA DAMBROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO ERIKE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

I - Cumpra-se na forma deprecada com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. II - Cumprida, proceda-se à devolução ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. III - Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie a devolução ao Juízo 

Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. IV - Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUVERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

1. Recebo o recurso aviado em seu efeito devolutivo, pois presentes os 

requisitos de admissibilidade; 2. As contrarrazões já foram apresentadas, 

devendo o feito ser encaminhado de imediato para a Turma Recursal 

Única; Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005919-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DO LIVRAMENTO SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS OAB - SP337037 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro a gratuidade de justiça nos moldes do art. 98 § 1° do NCPC/2015; 

Recebo o recurso aviado em seu efeito devolutivo, pois presentes os 

requisitos de admissibilidade; As contrarrazões já foram apresentadas, 

devendo o feito ser encaminhado de imediato para a Turma Recursal 

Única; Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021889-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021889-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON PAULO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 
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Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021900-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AGILEU DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021900-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL AGILEU 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021911-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECILDA DAMACENO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021911-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GECILDA 

DAMACENO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021917-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021917-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERALDO DOS 

SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO DOS 

SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021928-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIAS (REQUERENTE)

WANDO GEREMIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021928-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDO 

GEREMIAS BARBOSA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021947-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021947-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA DA 

COSTA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUSCELINO 

ANTONIO TOMAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021969-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Supermercado Catarinense (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021969-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:V. B. 

VENDRAMIN EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINE 

MARTELLI, JAQUELINE PIOVESAN POLO PASSIVO: Supermercado 

Catarinense FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021974-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON HENRIQUE BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021974-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLON 

HENRIQUE BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021988-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021988-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021997-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DO FUTURO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021997-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA DO 

FUTURO EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ 

MAHALA ARFOX POLO PASSIVO: PRISCILA DA SILVA ARAUJO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022001-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022001-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZALIA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022002-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022002-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022003-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLI MARTINS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022003-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRIELLI 

MARTINS FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022012-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022012-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GEDEAO DOS 

SANTOS RODRIGUES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022018-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022018-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIL DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022037-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEU DO CARMO SEBA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022037-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARICEU DO 

CARMO SEBA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

AUGUSTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022058-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEINE AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022058-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLEINE 

AMORIM DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022064-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022064-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022065-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022065-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROOSEVELT 

JORGE GAUDIE LEI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

RAMOS VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022072-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022072-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022078-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE DA COSTA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022078-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CILENE DA 

COSTA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022082-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022082-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA VIANA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022087-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FORTALEZA SANTOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022087-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR 

FORTALEZA SANTOS DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022089-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZINETE JOANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022089-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZINETE 

JOANA NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022116-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022116-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA DE 

CAMPOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022118-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JULIANA DREHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022118-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

JULIANA DREHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022124-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANILDO LUIZ BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022124-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILDO LUIZ 

BRIZOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022129-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAFAEL HEITOR DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISSA DE SOUSA SANTOS NEVES OAB - MT16530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022129-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAFAEL 

HEITOR DE SOUZA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAISSA DE 

SOUSA SANTOS NEVES POLO PASSIVO: ESTOK COMERCIO E 

REPRESENTACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022135-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOUSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022135-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUCIA 

SOUSA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022139-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022139-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICK 

RODRIGUES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022141-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022141-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022150-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022150-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022163-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA RODRIGUES SILVA OAB - AM14329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022163-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENDA 
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RODRIGUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENDA 

RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022168-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022168-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARICE 

APARECIDA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022172-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022172-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIANE 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022208-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CORREA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022208-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE CORREA PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022212-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIUKA AVELINO DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022212-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AIUKA AVELINO 

DOS SANTOS E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022224-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022224-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE RICARDO 

PEREIRA REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON LISANDRO 

VEIGA POLO PASSIVO: CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022235-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022235-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO DA 

SILVA GREGORIO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022259-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022259-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ EDUARDO 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES 

DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022267-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DA SILVA GRUBER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022267-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMARA DA 

SILVA GRUBER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022269-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE WENDER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022269-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MIKE WENDER 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022273-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE SALES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022273-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AUGUSTO DE 

SALES CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022274-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE SALES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022274-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AUGUSTO DE 

SALES CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022286-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022286-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022320-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022320-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

CESAR LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELLEN HELLAN 

BRANDONI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022334-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022334-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

FERNANDES DE SOUZA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022349-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022349-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO FELIPE 

CASTRO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO FELIPE 

CASTRO SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022359-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022359-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JULIA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE DA COSTA 

CACERES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022362-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISANA LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022362-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISANA LETICIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022371-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022371-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MERIANE 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022372-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022372-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DA 
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CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022390-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022390-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

MANOEL CAMARGO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

HELENA GRINGS POLO PASSIVO: AMIL SAUDE LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022402-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022402-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

BATISTA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022405-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022405-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022408-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANY SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022408-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DOMANY 

SOUZA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022415-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022415-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ELIZABETH 

DE ARAUJO WERNECK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN DEUS 

RIBAS POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022433-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022433-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSE SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA GUARIM 

DA SILVA POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022434-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022434-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA 

DE ARRUDA, DANIEL MELLO DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022436-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIDO DA COSTA 69108897115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022436-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

CANDIDO DA COSTA 69108897115 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: CIELO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022473-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022473-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALEXANDRE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022479-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA DE MORAES SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022479-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OESTE FORMAS 

PARA CONCRETO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA 

MARIA CARVALHO POLO PASSIVO: CARLA PATRICIA DE MORAES 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022481-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022481-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTYANE 

MARIA DE SOUZA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022492-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESERVA DO PARQUE (REQUERIDO)

LAURA CASTELO BRANCO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022492-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMERE DE 

LIMA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSIMERE DE LIMA 

FONSECA POLO PASSIVO: CONDOMINIO RESERVA DO PARQUE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022515-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022515-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: 

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE EIRELI - EPP e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000007-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DA CRUZ E SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000013-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR DA 

CRUZ E SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEANE 

SOUZA SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MAGALHAES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000027-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

MAGALHAES BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KEILA CATARINA DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEILA CATARINA 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GONCALO ADAO DE 

ARRUDA SANTOS POLO PASSIVO: AMBEV S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO JOSE 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FRANCISCO PINTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLITON 

FRANCISCO PINTO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON JORGE 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA KAROLINE DOS 

SANTOS DIAS CAVALCANTI POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI (REQUERENTE)

JOAQUIM MARINHO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000056-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO POLO PASSIVO: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA CONSTANCA DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA KAROLINA 

CONSTANCA DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

ARRAIS CORREA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA SIRIN SCAFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))
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RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLA SIRIN 

SCAFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL NAVES DIAS, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CONCEICAO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000069-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

CONCEICAO SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: LIBERTY SEGUROS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONEI DAMIAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIONEI 

DAMIAO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHUR DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTHUR DIAS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANY MAYARA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000089-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMMANY 

MAYARA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV 

ENGENHARIA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MOACIR 
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CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA REGINA 

PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL LOPES POLO 

PASSIVO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DAVID REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TONI DAVID REIS 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILSON ALVES 

DE LIMA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE 

LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURICO 

GONCALVES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMULO JOSE 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AMARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARINA AMARO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO ROCHA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CRISTOFOLLI BRANDAO (REQUERIDO)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO CESAR 

DE OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

LUIZA BORGES DA SILVA POLO PASSIVO: FRIBON TRANSPORTES LTDA 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARIA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CASSIA MARIA 

DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE DA COSTA CACERES 

POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MISSORA KARAKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

MISSORA KARAKAWA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLOW 

SALOMAO DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANY FARIA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000225-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZIANY FARIA 

DORILEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CASO BARBOSA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-74.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LEMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000228-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA LEMES 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000231-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

SOUZA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MADALENA DE ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000232-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELZA 

MADALENA DE ARAUJO PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022035-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022035-87.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA SOARES DA CUNHA PIONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000242-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAYNA SOARES 

DA CUNHA PIONORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR, RENAN NADAF GUSMÃO POLO PASSIVO: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000245-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSO 

MACHADO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA NISHITANI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000249-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARISA 

NISHITANI DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

CANTARELLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021521-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALAFI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 31/01/2020 Hora: 08:20 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021270-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 30/01/2020 Hora: 08:00 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020955-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE JOSYANE VIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020955-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - MT12794-O, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - MT8093-O, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

MT8909-O , da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 30/01/2020 Hora: 08:30 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012482-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIO VIDAL GRIEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007933-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:10 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DOMINGUES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEI 

DOMINGUES REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006723-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LOIRENA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000275-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA LOIRENA 

BARROS PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA LAILA 

RIBEIRO, LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OI S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016075-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BESTSHOOP NOW (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA PAULINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018991-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BENER RIBEIRO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015676-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015676-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/12/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015676-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015676-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014328-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008607-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILVA CEZAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008607-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCIANA TENUTA PORTELA - MT10228-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/12/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 24 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008607-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILVA CEZAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006084-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR 

NEGRAO BACARJI - MT26773/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 

10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011518-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:00 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014116-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 09/12/2019 Hora: 17:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 29 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000301-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA EDITH DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS OCULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA EDITH DA 

SILVA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA CAROLINA 

SANTANA POLO PASSIVO: LOJAO DOS OCULOS EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADSON SOUZA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: BANCO PAN e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2112 de 3769



DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

RODRIGUES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA MARIA 

LIRA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000324-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE NUNES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA POLO PASSIVO: MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA 

GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE 

CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES LEARDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000347-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

SOARES LEARDINE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000350-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARIANNA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

SOPHIA CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021257-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LOPES FERREIRA ROSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021257-20.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HILDA LOPES FERREIRA ROSAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A antecipação da tutela pleiteada na petição 

inicial foi concedida por este Juízo no ID 27522485, condicionada ao 

depósito de caução pela parte reclamante no valor de R$1.549,53. A parte 

reclamante, no ID 27573336, requereu a dispensa da mencionada caução, 

em razão de sua hipossuficiência financeira. Contudo, a caução exigida 

corresponde ao consumo regular pela parte reclamante do serviço 

prestado pela parte reclamada, não sendo possível compelir a 

concessionária do serviço público, que presta um serviço oneroso, 

prestá-lo sem a correspondente contraprestação pelo consumidor. Diante 

do exposto, indefiro o pedido formulado pela parte reclamante no ID 

27573336. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000391-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABRAHAM 

KHALIL WIHBY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA POLO PASSIVO: FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARCOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000403-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON 

MARCOS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE MOURA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000410-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: SILBENE MOURA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILSON LISANDRO VEIGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA PROENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000415-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARISA 

PROENCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022434-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Intime-se a parte autora para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, 

petição inicial aos autos, sob pena de inépcia. Cumpra-se JORGE 

ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CONCEICAO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos 

autos a PROCURAÇÃO e COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA em nome 

próprio, de forma legível e atualizada, e somente após tal providência é 

que será apreciado o pedido da parte. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021368-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Tendo em vista o AR não retornado e a urgência de citação que o caso 

requer, DEFIRO o pleito da reclamante, encartado no id. 27836284. Cite-se 

as reclamadas, no endereço apresentado, via oficial de justiça. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANY MAYARA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000089-25.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EMMANY MAYARA SILVA FERREIRA REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante propôs reclamação com pedido de 

obrigação de fazer e alegou que é moradora de apartamento localizado em 

condomínio construído pela parte reclamada. Sustentou que o prédio 

possui tubulação de gás para abastecimento dos apartamentos, tendo a 

estrutura para o fornecimento de gás apresentado defeito que não foi 

sanado. A título de tutela de urgência a parte reclamante pleiteou seja 

determinado que a parte reclamada providencie o reparo ou a substituição 

da tubulação de gás na localidade onde reside. Contudo, não há nos autos 

informações quanto ao valor do mencionado procedimento. Assim, para 

fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar documentos 

que comprovem o valor do reparo solicitado, sob pena de arquivamento. 

Com a manifestação da parte reclamante, renove-se a conclusão (para 

Pedido de Urgência). Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016075-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BESTSHOOP NOW (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016075-50.2019.8.11.0002 

INTERESSADO: KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO REQUERIDO: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BESTSHOOP NOW 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A citação se efetivará 

apenas pelo correio, oficial de justiça, chefe da secretaria, por edital ou 

por meio eletrônico devidamente regulamentado, conforme previsto no 

artigo 246 do Código de Processo Civil: Art. 246. A citação será feita: I - 

pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por 

meio eletrônico, conforme regulado em lei. Ainda não há qualquer 

regulamentação para a citação eletrônica por meio de telefone, e-mail e 

whatsapp e a utilização destes meios implicará na nulidade do ato 

processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE DA CITAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. - Citação realizada por telefone é nula, ainda que realizada 

por oficial de justiça, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, 

nos termos do art. 221 do CPC. - Decretada a nulidade processual dos 

atos posteriores a citação (fl. 60). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. (TJ-RS - AI: 70058183591 RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/04/2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS EXECUTADAS POR 

OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DAS CERTIDÕES EMANADAS. REQUERIMENTO DE 

UTILIZAÇÃO DE EMAIL E TELEFONE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

AMPARO LEGAL. ART. 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Persistem imaculados e impassíveis os argumentos nos 

quais o entendimento foi firmado, subsistindo em si as mesmas razões 

expendidas na decisão agravada. 2. Não merece ser renovada a 

diligência, diante das certidões detalhadas por diferentes Oficiais de 

Justiça, que certificaram de forma pormenorizada os motivos da negativa, 
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certidões que têm fé pública e, portanto, gozam da presunção de 

veracidade. 3. No que tange à utilização de outros meios de localização 

para a citação, como telefone e e-mail, a argumentação da Agravante 

padece de amparo legal. As formas pelas quais se fará a citação estão 

descritas no art. 221 do CPC. 4. Não se tratando de processo eletrônico, 

não é possível a citação por outros meios senão pelo correio, por oficial 

de justiça ou por edital. 5. Agravo Interno improvido. (TRF-2 - AG: 

201202010042402, Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 16/10/2012, QUINTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/10/2012) Vale destacar que, 

embora a Portaria Conjunta 774/2019-PRES-CGJ-CSJE, regulamente o 

procedimento de intimação das partes mediante mensagem de whatsapp, 

o referido procedimento não se aplica a citação, visto que incompatível 

com o disposto no seu artigo 3º, pois se trata de adesão voluntária. Diante 

do exposto, indefiro o pedido formulado pela parte reclamante no sentido 

de que a citação da parte reclamada ocorra por meio de telefone, e-mail e 

whatsapp. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar endereço para citação da parte reclamada, sob pena de 

extinção. Com a apresentação do endereço, cite-se e intime-se. Decorrido 

o prazo sem manifestação da parte reclamante, renove-se a conclusão 

(para arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000420-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISLAYNE 

ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDIA MAURICIA LOPES POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAZIR BOM DESPACHO IBANHEZ MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAZIR BOM 

DESPACHO IBANHEZ MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR KASPER ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000435-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMAR KASPER 

ZERWES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000464-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIZE MEIRE 

RAMOS MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS MACIEL DE 

MENEZES POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMARO BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000484-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: JOAO AMARO BARBOSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000485-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTO JOSE 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANA FAGUNDES 

DE SOUZA TAUCHERT POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE JESUS VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000495-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTH DE JESUS 

VALENTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY LUCIA LAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000499-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STHEFANY 

LUCIA LAMAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000522-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000529-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAILSON DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007443-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS OAB - CE40538 

(ADVOGADO(A))

JESSYCA MONTENEGRO LEMOS OAB - CE39052 (ADVOGADO(A))

 

1007443-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: ALVARO 

CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS - CE40538, JESSYCA 

MONTENEGRO LEMOS - CE39052 , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005019-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEGAS D OLIVEIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005019-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VALERIA 
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DIAS CARDOSO - MT21850-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003699-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

 

1003699-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI - MT8337-O , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035508-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DALL BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1035508-20.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA 

DORILEO CARDOSO - MT15652-O , para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1004394-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005605-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA OAB - MT10730/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1005605-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LILIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA - MT10730/O-O , para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004263-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1004263-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000544-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA DE 

SOUZA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBENIS PEREIRA 

JARA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIEL CORREA DA SILVA NUNEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL 

CORREA DA SILVA NUNEZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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GIUSEPPE ZAMPIERI POLO PASSIVO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LIMA MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000560-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX LIMA 

MINEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MOACIR TORTORELLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000564-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: VICENTE MOACIR TORTORELLI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX OAB - MT0008633A-N (ADVOGADO(A))

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000569-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDETE 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA 

DIAS DE SOUZA, ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX POLO PASSIVO: T. N. 

DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO ARAUJO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000573-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ITALO ARAUJO 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES SALESSE 

(INTERESSADO)

FLAVIA ANJOLINO FINI (INTERESSADO)

A. L. A. S. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021257-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LOPES FERREIRA ROSAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000001-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL GABRIEL DOS SANTOS MARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000600-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, VANDERLEI BIANCHINI POLO 

PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005164-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL GONSALO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1005164-79.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.481,09 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROBERVAL GONSALO DE SOUZA Endereço: RUA 

VITAL BATISTA, 27, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-590 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, considerando o 

caráter infringente dos embargos declaratórios opostos procedo à 

intimação da parte embargada para se manifestar expressamente quanto 

à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias. CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) FLÁVIO GALLIO 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007063-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1007063-15.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.077,61 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IZAIAS ALVES 

CARVALHO Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, considerando o 

caráter infringente dos embargos declaratórios opostos procedo à 

intimação da parte embargada para se manifestar expressamente quanto 

à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias. CUIABÁ, 9 de janeiro 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) FLÁVIO GALLIO 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

VELOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000618-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATAIDE TIMOTEO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO MARCOS GOMES 

ROSA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO JUNIOR 

APARECIDO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO 

DA ROSA POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000634-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

AUXILIADORA MODESTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

MARCIA SOARES MODESTO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EBERHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000635-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO 

EBERHART ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAIANA APIO POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008280-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA GOMES DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

1008280-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, Considerando o trânsito em julgado, para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000645-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO MAIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006875-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VICTOR UGO SOUSA - MT9611-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 09:10 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 10 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO MAIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

1006875-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR UGO 

SOUSA - MT9611-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

Considerando o trânsito em julgado,para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA LEAL BARBOSA (REQUERIDO)

 

1005396-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JUCINIRA 

CORREA DE FRANCA - MT13859-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, Considerando o trânsito em julgado, para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003357-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ANDRADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003357-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - MT14694/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003357-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ANDRADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

1003357-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados PAULO ROBERTO SANTORO 

SALOMAO - SP199085-O, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

SP242289-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, Considerando o 

trânsito em julgado, para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005425-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))
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Processo n. 1005425-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005425-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005425-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004381-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN REGINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004381-87.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 

11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004381-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN REGINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

1004381-87.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003626-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICHARD DE JESUS MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003626-63.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003626-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICHARD DE JESUS MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003626-63.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, Considerando o trânsito em julgado,para requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO HENRIQUE DE SOUZA CUNHA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY FAZZOLO MACHADO OAB - PR45715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1002295-46.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERLEY 

FAZZOLO MACHADO - PR45715 , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002284-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, Considerando o trânsito em julgado, para requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000662-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NEVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000664-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

NEVES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME 

PARADA PEDROSA POLO PASSIVO: EMBU INDIVIDUALIZADORA 

ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ASSIS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000666-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE DE 

ASSIS MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LUZIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000668-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

LUZIA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000618-44.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ATAIDE TIMOTEO DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Na petição inicial não 

há pedido de tutela de urgência para ser apreciado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLUCE AUXILIADORA SILVA NUNES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000678-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISLUCE 

AUXILIADORA SILVA NUNES QUEIROZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000680-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA MARTINEZ RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000683-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: SELMA APARECIDA MARTINEZ 

RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000699-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA PERNE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003943-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENITA 

PERNE DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. ELENITA PERNE DE 

SOUSA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de 

CLARO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 24793949 e sustentou 

inexistência de restrição, relação jurídica, inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 24562382 e impugnação à 

contestação no ID 25102562. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 
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DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$381,59 (ID. 22805377, 

fls. 09). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas do sistema (ID. 24793949), 

a qual não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito em o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 22805377, fls. 09, nota-se 

que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado 

o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 
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Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$381,59), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$381,59 (trezentos 

e oitenta um reais e cinquenta nove centavos); b) determinar que a parte 

promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (ID. 22805377, fls. 09) por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

------------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003943-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENITA 

PERNE DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. ELENITA PERNE DE 

SOUSA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de 

CLARO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 24793949 e sustentou 

inexistência de restrição, relação jurídica, inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 24562382 e impugnação à 

contestação no ID 25102562. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 
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21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$381,59 (ID. 22805377, 

fls. 09). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas do sistema (ID. 24793949), 

a qual não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito em o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 22805377, fls. 09, nota-se 

que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado 

o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$381,59), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$381,59 (trezentos 

e oitenta um reais e cinquenta nove centavos); b) determinar que a parte 

promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (ID. 22805377, fls. 09) por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

------------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005835-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON SOARES DA SILVA - MT26472/O ,para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009554-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009554-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANDRE 

BEZERRA MARQUES DE SA - MT8376-B , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR FITIPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/09/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR FITIPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1002419-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002491-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO 

BENJAMIM BATISTA JUNIOR - MT10681 , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003245-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - MT0013724A-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 14/10/2019 Hora: 17:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1003245-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DANYLO 

FERREIRA DE ALCANTARA - MT13724-O , para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOSEANE NOBRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005898-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT4102-O, CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO - MT0016705A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOSEANE NOBRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005898-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAR AYC CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007410-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - MT21037/O, ISRAEL ASSER 

EUGENIO - MT16562-O, RONIMARCIO NAVES - MT6228-O, JOMAS 

FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - MT11785-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 24/10/2019 

Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAR AYC CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1007410-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA 

FABRICIA ROSA BARROS - MT21037-O, ISRAEL ASSER EUGENIO - 

MT16562-O, RONIMARCIO NAVES - MT6228-O, JOMAS FULGENCIO DE 

LIMA JUNIOR - MT11785-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007099-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007099-57.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 

Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007099-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007099-57.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008856-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOBRINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008856-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA - MT0018870A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006519-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M.F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006519-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - MT18514/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 17/10/2019 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006519-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M.F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006519-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONILDO 

PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - MT18514-O , para se manifestar, no 
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prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008440-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETEM-CENTRO DE ENSINO TECNICO MATOGROSSENSE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

 

1008440-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIEL 

RACHEWSKY SCHEIR - MT16449-O , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - 

MT13885/O Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - 

MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - 

MT13885/O Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - 

MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL 

CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O 

Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, 

BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007689-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007689-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007005-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA MICHELE BERGANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1007005-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT15598-O , para apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000719-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR CORREA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007750-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1007750-89.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO 

ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008868-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JOSE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008868-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA - MT0018870A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011315-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIOR RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1011315-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O , para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007494-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MAGALHAES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007494-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LÚCIA RICARTE - MT4411-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 

08:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 
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outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007494-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MAGALHAES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

1007494-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

CHALFIN - MT20332-A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005034-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005034-89.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/10/2019 Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005034-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1005034-89.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012203-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012203-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, KARINA CAVALCANTE 

ROCHA - MT22336/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca dos 

embargos de declaração.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007521-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

RENATA FERRARI BORGES LEAL - MT15628/O, ANTONIO HENRIQUE DE 

AQUINO TEIXEIRA FILHO - MT14017/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 24/10/2019 

Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1007521-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA 

FERRARI BORGES LEAL - MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO 

TEIXEIRA FILHO - MT14017-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, , 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008821-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008821-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 17/10/2019 Hora: 

17:45 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008821-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008821-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINNA PINHEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007335-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 24/10/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 12 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINNA PINHEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007335-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BIANCA DA 

SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000729-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL PINHO 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005988-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005988-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/10/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005988-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

 

1005988-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS - MT17703-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004861-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMIDIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1004861-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER 

SANTOS LIRA - MT0013026A-O , para , querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005204-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALDEYR LIMA DE MELO - MT10017, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS 

SANTOS - MT19840/O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 12:00 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 3 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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1005204-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ALDEYR 

LIMA DE MELO - MT10017-O, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - 

MT19840-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, Considerando o 

trânsito em julgado, para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL NUNES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT20558-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003503-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - MT20558/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003503-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL NUNES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT20558-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

1003503-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUCIANA 

GOULART PENTEADO - SP167884-O , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000733-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DOMINGAS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

1006259-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - MT8934-O , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005188-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1005188-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A , para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003333-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE 

SOUZA OLIVEIRA - MT0018250A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 

11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003333-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA - MT18250-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRYW ROCHA GRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005630-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 16:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRYW ROCHA GRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1005630-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003913-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - MT0011092A Advogado do(a) 

REQUERENTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - MT0011092A , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003913-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - MT0011092A Advogado do(a) 

REQUERENTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - MT0011092A , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)
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RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

1003913-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092-O Advogado do(a) REQUERENTE: 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092-O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA FANINI FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELLA 

FANINI FRANKLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA FANINI 

FRANKLIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009206-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTANA BRANDAO PEREIRA MAGALHAES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009206-74.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - MT8428-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/11/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009067-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009067-25.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT19809-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

06/11/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009067-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1009067-25.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O , Para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015567-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

BRUNO ROSENDO PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1015567-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE FERREIRA PERDIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000769-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

HENRIQUE FERREIRA PERDIGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006522-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO TEXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA OAB - MT27140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006522-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA - MT27140/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006522-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO TEXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA OAB - MT27140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

1006522-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: FERNANDA 

DANIELLE TEIXEIRA - MT27140/O , para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003720-11.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELLAN 

KEILA DE MELO RODRIGUES - MT15557/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

1003720-11.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELLAN KEILA 

DE MELO RODRIGUES - MT15557/O-O , para que se manifeste no prazo de 

5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019520-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS CRISTINA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

1019520-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 
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parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013585-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1013585-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019397-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

1019397-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY 

BERTUCCI - MT4319-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do 

AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009389-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009389-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

DANIEL POLETTO CHU - MT22518/O, MARA YANE BARROS SAMANIEGO 

- MT17883/O, ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - MT0020281A-O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 26 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010264-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W R EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1010264-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA IRIS 

DA SILVA LARA - MT25239/O, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - 

MT13868/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009389-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

1009389-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MS7785-A para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018552-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANCANARO (EXECUTADO)

 

1018552-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO - MT22037/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

MT15306-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2141 de 3769



Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1011582-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019206-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1019206-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO 

LIMA OLIVEIRA - MT15306-O, FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - 

MT22037/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011952-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1011952-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008324-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADER ADMIR CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008324-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008324-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADER ADMIR CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008324-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008441-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO NUNES LEITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008441-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

MARCIA SOARES MODESTO - MT0013343A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 31/10/2019 

Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008441-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO NUNES LEITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008441-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO - MT13343-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006882-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO LOPES DA SILVA - MT15084-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

1006882-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

PENA DE MOURA FRANCA - SP0138190A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MIGUEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008435-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO MAGANHA DE LIMA - MT17538-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 31/10/2019 

Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MIGUEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008435-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - MT17538-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010871-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1010871-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O ,para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RONCADA (REQUERENTE)

DANIELA LOBATO SKOLAUDE RONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008658-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - MT26596/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - MT26596/O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª 

JEC Data: 04/11/2019 Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de setembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RONCADA (REQUERENTE)

DANIELA LOBATO SKOLAUDE RONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1008658-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO JORGE BERNARDINI - SP242289-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007367-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RLP TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007367-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-Apara se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006197-07.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 17/10/2019 

Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 5 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

1006197-07.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO 

NOBRE QUIRINO - RO9658 , para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007810-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007810-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009191-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIA MENDES MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009191-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000786-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE NUNES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAIRAN SCHUMACHER, 

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES POLO PASSIVO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000787-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO 

ANTONIETO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO 

ALEXANDRE OJEDA DA SILVA, ESTACIO CHAVES DE SOUZA POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000806-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

DOS SANTOS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA BOENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000809-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ DE SOUZA 

BOENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000839-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON KRENZLIN BOLL POLO 

PASSIVO: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000845-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIAL SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALEXANDRE BORGES SANTOS POLO PASSIVO: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COLEGIO CORACAO DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000849-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAIO MELLI ARISI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI POLO PASSIVO: 

COLEGIO CORACAO DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

JOSE KAIO ROCHA FERREIRA OAB - 024.216.941-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011646-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA QUEROLAINE DE CAMPOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1011646-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016357-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CHRISTIAN NUNES DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003883-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - MT19119/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

1003883-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO - MT19119/O ,para que se manifeste no prazo de 

5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

ISABEL NASCIMENTO LIMA OAB - 037.056.941-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000861-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABEL 

NASCIMENTO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000869-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REJANE 

CRISTINA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYENDERSON CHRISTIAM MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000880-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEYENDERSON 

CHRISTIAM MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022235-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1022235-94.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO BOSCO NUNES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. No ID 27894953, a parte reclamante 

postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 27806610, que não 

concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo 

ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em 

atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão 

prolatada no ID 27806610, visto que não foi apresentado nenhum novo 

documento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. 

Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021831-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BERNARDINO GIOSTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANE PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021831-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IRENE BERNARDINO GIOSTRI REQUERIDO: JOSANE 

PADILHA DE OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante (ID 27933610), 

designe-se nova data para audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. Caso a citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de 

conciliação. Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte 

reclamante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as 

providências que julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009794-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 

11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009794-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1002711-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O , para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000885-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISA MANUELY 

MADSEN PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL RIBEIRO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACIELE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA OAB - 021.927.981-05 (REPRESENTANTE)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000901-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEOCLIDES 

GUIMARAES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENITA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000909-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENITA DA 

SILVA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000914-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000928-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

LOPES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000930-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TYELE ALVES 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIO DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000933-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEDIO DA 

SILVA SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TEIXEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000946-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

TEIXEIRA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010489-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010489-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - MT20781/O, GONCALO DE SOUZA 

SILVA - MT0019148A , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:20 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010489-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANO ALVES ZANARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

1010489-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUIS 

CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA16780-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-O , para se 

manifestar, no prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000951-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILENE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

1008340-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOSE 

ARLINDO DO CARMO - MT3722-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANILTON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000962-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISVANILTON 

SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FONTIMAR TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000969-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FONTIMAR 

TEIXEIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009329-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY FRANCISCO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009329-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010780-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LURIANA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010780-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006406-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX OAB - MT1505-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEYBER RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006406-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ALENCAR FELIX DA SILVA - MT0007507A-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006406-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX OAB - MT1505-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEYBER RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

 

1006406-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: ALENCAR 

FELIX DA SILVA - MT7507-O , para que efetue o cumprimento voluntário 

da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000986-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO NALINI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015766-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MERCEDES TORNQUIST (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - 021.048.641-43 (REPRESENTANTE)

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000989-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE TAGLIARI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER JOSE TEIXEIRA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BENEDITO PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000990-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO BENEDITO 

PROFESSOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018363-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENILLE PEREIRA FONTES (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))
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ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

1018363-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - MT228213-O , para , no prazo de 5 dias, comprove o 

cumprimento do acordo, sob pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017587-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA OAB - MT26411/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1017587-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA 

AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - MT26411/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA SUSSAI (REQUERIDO)

 

1003180-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015838-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1015838-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do 

AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017101-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA KACHORROSKI DO SANTOS (EXECUTADO)

MARCELO OLIVEIRA BRIQUESI (EXECUTADO)

 

1017101-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

TURCATO - MT0008127A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014494-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA HANSEN GUARDIAS (EXECUTADO)

 

1014494-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019808-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

1019808-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ITAMAR LIMA 

DA SILVA - MT14828-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018876-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ANASTACIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

1018876-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018213-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS MARIANO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

1018213-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA - MT15085-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003903-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENALDY ARRUDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1003903-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO 

ERIKSSON DOS SANTOS - MT12136-O, MAKEIBY FONSECA - MT24453/O, 

para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001012-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: L.P COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016170-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL JACKSON RONDON RABELO (EXECUTADO)

 

1016170-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS - MT18363/O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016180-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

1016180-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO 

LIMA OLIVEIRA - MT15306-O, FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - 

MT22037/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013316-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS COBIANCHI JUNQUEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO GOMES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

1013316-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: KEIT DIOGO 

GOMES - MT0014028A, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - MT18498-O , 

para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020009-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUMIANE NISHIMOTO (REQUERENTE)

ZIMINIANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ZIMINIANI (REQUERIDO)

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARA LUCIA DA SILVA ZIMINIANI (REQUERIDO)

 

1020009-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020009-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUMIANE NISHIMOTO (REQUERENTE)

ZIMINIANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ZIMINIANI (REQUERIDO)

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARA LUCIA DA SILVA ZIMINIANI (REQUERIDO)

 

1020009-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017132-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

1017132-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - MT20993-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020009-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUMIANE NISHIMOTO (REQUERENTE)

ZIMINIANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ZIMINIANI (REQUERIDO)

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARA LUCIA DA SILVA ZIMINIANI (REQUERIDO)

 

1020009-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020009-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUMIANE NISHIMOTO (REQUERENTE)

ZIMINIANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ZIMINIANI (REQUERIDO)

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARA LUCIA DA SILVA ZIMINIANI (REQUERIDO)

 

1020009-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - MT19571-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019228-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SILVEIRA ALVES (REQUERIDO)

 

1019228-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO - MT13547-O, BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - MT9461-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013750-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO LEONARDO DA VINCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA MARTINS LUCAS (EXECUTADO)

MARIA RITA NASCIMENTO MARTINS (ESPÓLIO)

 

1013750-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARILTON 

PROCOPIO CASAL BATISTA - MT5604-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019549-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

 

1019549-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON 

CORREA DE MORAES - MT6664-O, para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015567-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

BRUNO ROSENDO PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1015567-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do 

AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001027-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOCLEDES DOS 

SANTOS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DOS SANTOS SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001034-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIELSON DOS 

SANTOS SOBRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016034-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENOS MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

1016034-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

TURCATO - MT0008127A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PIOTTO FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001055-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

PIOTTO FONTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TARGUS RIGON 

WESKA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WUNSCH PIAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001057-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

WUNSCH PIAZZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO 

FORTES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010384-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010384-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BIANCA DA 

SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018178-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LERIUZA BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE LEAL DE PROENCA OAB - MT19449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

1018178-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO JOSE 

LEAL DE PROENCA - MT19449/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001072-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICOLAU ALVES 

BUENO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA DAUFEMBACH 

MACIEL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018801-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

1018801-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FATIMA 

LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - MT7894-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018274-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

 

1018274-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FATIMA 

LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - MT7894-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021298-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021298-84.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA LUIZA CARDOSO SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Nos 

termos do artigo 494 do CPC, uma vez publicada a sentença, essa 

somente pode ser alterada quando houver inexatidões ou erros de 

cálculos (erro material), por meio de embargos de declaração ou quanto 

interposto Recurso Inominado (art. 41 da Lei 9.099/95), todavia, nenhuma 

destas hipóteses é detectada no caso em apreço. Por isso e em atenção 

ao pedido formulado no ID 27937959, mantenho inalterada a sentença 

prolatada nos autos. Intime-se e, após, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019253-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GAERTNER (EXECUTADO)

 

1019253-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - MT9566-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018897-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI BISPO NEVES VUOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1018897-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: YURI BISPO NEVES VUOLO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de 

Conciliação. 1. Considerando que a parte reclamada foi citada/intimada em 

17/12/2019, conforme AR juntado no ID 27971982, intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documento que 

demonstre a permanência da restrição em seus dados a pedido da parte 

reclamada, após essa data. 2. Apresentado o referido documento, 

renove-se a conclusão (para Decisão Urgente). 3. Decorrido o prazo sem 

manifestação da parte reclamante, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019790-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS MAGNANI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REDE SERVE 

MAIS LTDA (REQUERIDO)

 

1019790-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA - MT9879-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001081-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

SILVA FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISSON PEDRO DUARTE (REQUERIDO)

 

1011427-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005590-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA FLORENCIO (EXECUTADO)

 

1005590-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT10455-O, FELIPE FELIX DOS SANTOS - 

MT25065-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015860-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA JOVINA TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

ANGELICA VITORIA TOMAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

1015860-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON 

HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - MT18666/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001086-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

FERREIRA FAVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA ROSA 

BARBOSA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001089-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANDERSON 

DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: KROTON EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007213-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL COELHO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007213-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001103-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALISSA NUNES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES LEARDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001105-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALED NASSER 

KARHAWI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: EMC - EMPRESA MILAS 

DE COMUNICACAO EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012469-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012469-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/11/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012469-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1012469-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O , para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA SUSSAI (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018213-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS MARIANO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008293-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BARBOSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

1008293-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA - MT22336/O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001138-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENEIAS 

RODRIGUES PEREIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

DAUFEMBACH MACIEL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROBERTA DUARTE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001139-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURA 

ROBERTA DUARTE ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER 

MEIRA ARAUJO POLO PASSIVO: AGUAS CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009384-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009384-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT 

REZENDE DA SILVA - MT16773-O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

LUCINHA ANA DA PAIXAO OAB - 026.308.141-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013968-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOACYR TIDEI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: 1ª JEC Data: 09/12/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016318-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006995-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUZIA 

DE CARVALHO - MT17700/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 11:20 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006995-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUZIA DE 

CARVALHO - MT17700-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto 

ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016415-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABIGAIL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - 256.177.148-21 (REPRESENTANTE)

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007263-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILCEU TOMAZINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007263-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

TARGUS RIGON WESKA - MT0007530A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 

Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007263-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILCEU TOMAZINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1007263-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TARGUS 

RIGON WESKA - MT7530-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TAQUES MARTINS DE VASCONCELOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001171-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDOLFO 

ARAUJO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO BLANCO 

ARAUJO POLO PASSIVO: ELIANE TAQUES MARTINS DE VASCONCELOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AGUSTINHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credor Incerto (REU)

 

PROCESSO n. 1001173-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO 

AGUSTINHO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS PINHEIRO 

DE ALMEIDA JUNIOR POLO PASSIVO: Credor Incerto FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROBERTA DUARTE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001139-86.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MAURA ROBERTA DUARTE ROSA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando 

que a inicial não veio acompanhada da fatura contestada nos autos, no 

valor de R$201,73, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende-a com a juntada do referido documento, sob pena 

de arquivamento. Após, renove-se a conclusão (para Decisão Urgente). 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010002-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI LIMA E SILVA (EXECUTADO)

LINDAURA DE MORAES ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

 

1010002-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATTAN 

DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - MT220110-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007378-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007378-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - MT15109-O, MAURÍCIO SALES 

FERREIRA DE MORAES - MT14826-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

outubro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007378-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1007378-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO 

ARRAIS DE CARVALHO - MT15109-O, MAURÍCIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - MT14826-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006125-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MARTINS 05560612170 (REQUERIDO)

 

1006125-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - MT13033-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006875-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO MAIA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

1006875-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - MT228213-O , para que efetue o cumprimento voluntário 

da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004602-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004602-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004602-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

1004602-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020117-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZE DE FRANCA CANDIDO (REQUERENTE)

MAURICIO JOSE FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIMAR RESTAURANTE E BALNEARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1020117-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O , 

para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020117-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZE DE FRANCA CANDIDO (REQUERENTE)

MAURICIO JOSE FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIMAR RESTAURANTE E BALNEARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1020117-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O , 

para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018511-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1018511-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - MT14559-A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do 

AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BRUNO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001195-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHAEL BRUNO 

MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO 

ALEIXO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016187-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ANTONIO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE PAULA LEITE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

1016187-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - MT13033-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001196-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDI TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020304-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

1020304-56.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO 

NABI BEZERRA DE ALCANTARA - MS20065 , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016684-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FERNANDO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

1016684-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON 

HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - MT18666/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VERISSIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001233-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: ADRIANA VERISSIMO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME OAB - 36.937.498/0001-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FERREIRA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001240-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: ANGELA MARIA FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DO CARMOSILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001271-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

SOARES DO CARMOSILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DA MATTA E SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001276-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSENIL DA 

MATTA E SILVA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIANCARLO DE LARA FERRI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ORFENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001277-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: EVA ORFENO DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALINY SILVEIRA OAB - 072.367.141-94 (REPRESENTANTE)

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001278-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINY SILVEIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001279-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIR JOSE 

PEDROSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001298-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCKA KAROLLYNE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001307-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSYCKA 

KAROLLYNE MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001313-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILUCE 

MENDES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA CAVALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001329-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CLARA 

CAVALLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENIS COSTA SAMPAIO 

SOBRINHO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA OAB - 784.842.861-34 

(REPRESENTANTE)

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (INTERESSADO)

NAVESA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007572-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MASSAHIRO NOMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

1007572-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARILUZE 

SILVA MULLER PINHEIRO - MT10523-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca das alegações retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011382-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MELO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1011382-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO JORGE BERNARDINI - SP242289-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001347-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE PEREIRA 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003847-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1003847-46.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA TAYANE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001351-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: BRUNA TAYANE ALVES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR BOA MORTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001355-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANIR BOA 

MORTE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA 

ALMEIDA DOS SANTOS, ALDEYR LIMA DE MELO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEVISON DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001358-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEVISON 

DELFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

SILMARA DA SILVA LOPES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001373-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILMARA DA 

SILVA LOPES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

CAMILA PICOLLI POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE PEREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001385-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE PEREIRA 

RIBAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001389-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA LUCINDA 

RAMOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001398-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEOZIR 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001401-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

SAMANTA DO AMARAL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004753-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMARA DA S PRADO (REQUERIDO)

JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

1004753-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA 

MARIA CARVALHO - MT7931-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da CERTIDÃO NEGATIVA, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JUNIOR MOURA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001417-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALLAN JUNIOR 

MOURA BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001418-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS MIGUEL 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINE SILVA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001419-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA 

CRISTINE SILVA LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE 

MARTINS MENDES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020754-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA APARECIDA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA KEIKO KOBAYASHI OAB - MT21194/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

1020754-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA KEIKO 

KOBAYASHI - MT21194/O-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003155-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 1ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011595-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANE REZENDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011595-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DE MELLO FILHO - MT6341-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011595-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANE REZENDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011595-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DE MELLO FILHO - MT6341-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE DEUS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001427-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLEN CRISTINA 

DE DEUS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE 

MARTINS MENDES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021831-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BERNARDINO GIOSTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANE PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021831-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - MT9504-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001433-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZINHA DE 

JESUS DOS SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001441-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AVELINO ALVES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS FORTES 

MODESTO POLO PASSIVO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021001-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

1021001-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001123-35.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - MT21278/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019424-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELL MILAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR-TECH AUTO CENTER EIRELI (REQUERIDO)

JAIR RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

 

1019424-64.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE 

VARNEI RODRIGUES - MT18100-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014925-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (EXECUTADO)

GEUSA MARIA PEIXOTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

1014925-37.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE 

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MT13434-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do pedido de parcelamento retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010264-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W R EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1010264-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA IRIS 

DA SILVA LARA - MT25239/O, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

MT11670-B, LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - 

MT13868/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011726-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1011726-07.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO 

PINHEDO HERNANDES - MT19124-O, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - 

MT18415-O, WILSON ALVES DE LIMA FILHO - MT25519/O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012813-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LENICE DO ROSARIO AMORIM (EXECUTADO)

 

1012813-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001452-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUCIA DE 

JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019434-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO WALDERX DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

1019434-11.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - MT14559-A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do 

AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001455-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

CARVALHO MONTEIRO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: CAIXA SEGURADORA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013131-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA DOS SANTOS SALLES MARTINS (EXECUTADO)

 

1013131-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1006694-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LEA 

TORQUATO DE ALMEIDA - MT12753-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007829-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIL TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007829-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

29/10/2019 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018437-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

JPF FOMENTO MERCANTIL LTDA. (REQUERIDO)

 

1018437-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARINE 

MARQUES AZEVEDO PINEIRO - BA39927 , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005798-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1005798-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004244-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

 

1004244-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR POTRAZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001474-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR 

POTRAZIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1012673-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANY DE SOUSA CARDOSO (EXECUTADO)

 

1012673-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE FELIX 

DOS SANTOS - MT25065-O, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

MT10455-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da CERTIDÃO 

NEGATIVA, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001475-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIME MOREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007829-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIL TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007829-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008763-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MARIA CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1008763-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092-O Advogado do(a) REQUERENTE: 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092-O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006875-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO MAIA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

1006875-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: VICTOR UGO 

SOUSA - MT9611-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao 

pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELERSON JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001495-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELERSON 

JOAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1001498-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

DE PAULA LATORRACA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO 

BLANCO ARAUJO, ROBINSON HENRIQUE PEREGO POLO PASSIVO: 

DECOLAR. COM LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011036-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1011036-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008916-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008916-59.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - MT0018870A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/11/2019 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELSO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA SEMPIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001509-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO CELSO 

RUFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR, ANDRE LUIS RUFINO POLO PASSIVO: CARLA MARIA SEMPIO 

PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008916-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008916-59.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - MT0018870A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001512-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON 

FERREIRA NILO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005482-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA TOMAZ DA SILVA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005482-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - MT23111/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 
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29/10/2019 Hora: 17:40 Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005482-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA TOMAZ DA SILVA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005482-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILE 

ROBER DOS SANTOS FLEURY - MT23111/O para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEL ENGENHARIA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001543-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001545-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHEILA DE 

AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SPERANDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001552-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

SPERANDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA DE 

ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE AMORIM BRETAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001557-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZE 

AMORIM BRETAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID WENER 

FARINELLI SERILO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. QUEIROZ MONTEIRO COMERCIAL - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001571-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:M. QUEIROZ 

MONTEIRO COMERCIAL - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TELDO 

HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA POLO PASSIVO: REDECARD 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001576-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIMAR DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001583-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: FABIANA NAPOLIS COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001616-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

MOURA DE ARRUDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA POLO PASSIVO: BEACH PARK 

VACATION CLUB e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRAN BECKMAN BENICIO KOWALSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001617-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYRAN 

BECKMAN BENICIO KOWALSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE GIL LOPES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

SOLANGE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001618-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANGE SILVA 

e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE GARCIA DA SILVA 

POLO PASSIVO: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001623-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

SOARES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELTON PERES FELISBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001628-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORIELTON PERES 

FELISBERTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001632-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBER SOUZA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERTHALIA HENRIQUETA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001645-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERTHALIA 

HENRIQUETA RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIVINO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001649-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

DIVINO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERMES ROSA DE 

MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WALLYSON NOVAIS LEONIDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001652-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

WALLYSON NOVAIS LEONIDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEIZY SOARES CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001658-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEIZY SOARES 

CAVALCANTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001671-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA DA 

CRUZ CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001678-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN DIAS 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DO PRADO MENDES (AUTOR)

VERA LUCIA ALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001691-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO DO 

PRADO MENDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

PEREIRA PRADO POLO PASSIVO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILLI SANDY RAMOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001694-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANILLI SANDY 

RAMOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001700-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA CRISTINA 

DA SILVA RICARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004458-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GLENDA RAMOS DE SOUZA - MT13644/O, MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - MT22761/B, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - MT19198-O , 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004458-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GLENDA RAMOS DE SOUZA - MT13644/O, MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - MT22761/B, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - MT19198-O , 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008685-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA RIBEIRO LEMOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

1008685-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - MT3844-O, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA 

- MT6910-N , para querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010722-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROMANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010722-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO ZANDONADI - MT4266-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/11/2019 Hora: 

09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010722-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROMANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1010722-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

ZANDONADI - MT4266-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013683-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GREGORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

1013683-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARINICE DE 

FÁTIMA DA CRUZ - MT13366-O , para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017234-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017234-31.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011734-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PIOVEZAM GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1011734-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIANO 

LOURENCO SANCHES - MT11333-O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008561-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004458-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GLENDA RAMOS DE SOUZA - MT13644/O, MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - MT22761/B, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - MT19198-O , 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1004458-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDINEIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001744-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDINEIA DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010129-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1010129-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MT14994-A , para querendo, no prazo de 10 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO (AUTOR)

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001753-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (3) 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISSON PEDRO DUARTE (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011427-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE TEIXEIRA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001777-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZETE TEIXEIRA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEICAO CORREA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001780-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CACULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001785-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

CACULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON DE ALMEIDA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007384-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARRAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007384-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES - MT14826-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 24/10/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 13 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007384-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARRAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

1007384-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MAURÍCIO 

SALES FERREIRA DE MORAES - MT14826-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012696-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012696-07.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: THAYANE 

PINHEIRO DO NASCIMENTO - MT20797-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001798-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001804-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

 

PROCESSO n. 1001811-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

SARTORI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID WENER FARINELLI 

SERILO POLO PASSIVO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001814-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON 

SEVERINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

RODRIGO DE ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUBENS ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001821-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

RUBENS ALVES DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

AUGUSTO DE BARROS CORREA, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007371-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007371-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - MT0017889A , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 24/10/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 12 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007371-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1007371-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - MT17889-O para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEIZA HELENA FONTES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001663-83.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

REGIANE ALVES DA CUNHA - MT7712-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARCIANA ALVES FERREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001806-72.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - MT16832-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010353-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1010353-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017597-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE BORGES BERNAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE KATIUCIA ALEIXO (EMBARGADO)

 

Processo n. 1017597-18.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EMBARGANTE: 

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - MT26206/O, GILMAR ISRAEL DA SILVA - 

MT15163-O , da data designada para realização de audiência: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007512-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARAYANE VEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

1007512-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007512-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARAYANE VEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

1007512-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANY CHRISTIANY DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001835-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAIANY 

CHRISTIANY DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FERREIRA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001838-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUDINEI 

FERREIRA PARABA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003719-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR BOMDESPACHO DA COSTA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003719-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A , para que se manifeste no prazo de 

5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CACULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001785-96.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CACULA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante propôs 

reclamação com pedido de obrigação de fazer e alegou que possui quadro 

depressivo, tendo sido prescrito pelo profissional que lhe assiste 

tratamento com estimulação magnética transcraniana, contudo, a parte 

reclamada não autorizou seu fornecimento, sob a alegação de que ele não 
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está no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. Contudo, não há 

nos autos informações quanto ao número máximo de sessões estimado do 

mencionado tratamento. Assim, para fins de fixação da competência desta 

Justiça Especializada, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar documentos que comprovem o número máximo de 

sessões estimado para o tratamento pleiteado na inicial, sob pena de 

arquivamento. Após, renove-se a conclusão (para Pedido de Urgência). 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 1391-52.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carneiro, MULTI INOX 

METALURICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - OAB:, 

Tatiana Waleska Cardoso - OAB:6478 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Reis - 

OAB:12.516, Erika Batagini Souza - OAB:22.293

 Compulsando minuciosamente os autos e sem delongas, passo a análise 

dos pedidos constantes nas fls. 345 a 349.

DEFIRO o pedido de correção da certidão de dívida conforme solicitado no 

item 1.

INDEFIRO o pedido constante no item 2, uma vez que não há de se falar 

em futura alegação de nulidade quanto ao incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, visto que conforme observa-se na decisão de 

fls. 316 e 317, FORA INSTAURADO O INCIDENTE de desconsideração 

inversa.

 INDEFIRO o pedido de bloqueio BACENJUD, uma vez que a certidão de 

dívida é atitude última do juízo em possibilitar o recebimento do crédito pelo 

exequente, e sua expedição gera o reconhecimento de que não há bens 

penhoráveis de propriedade do executado, de forma que a extinção do 

feito é medida que se impõe nos termos do Art.51. § 4º, da Lei 9099/95, 

não sendo possível o prosseguimento da execução após a expedição de 

tal certidão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 27993 Nr: 4196-07.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Diante do imbróglio, DETEMINO seja oficiado o Banco ITAU para, no prazo 

de 10 dias, prestar informações acerca do cumprimento da transferência 

do valor de R$ 31.096,33 (trinta e um mil, noventa e seis reais e trinta e 

seis centavos), sob pena de bloqueio on-line via BACENJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 39004 Nr: 282-61.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDO DOS COLCHÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAC - TRIBUNAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL DE CUIABA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Peron - OAB:7.295, 

OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGUENEY ALVES DOS REIS - 

OAB:8324, Ivan Salles Garcia - OAB:8557

 Defiro a busca de veículo pelo sistema RENAJUD.

Com a resposta positiva, determino a inserção da restrição de 

licenciamento no sistema, bem como a intimação da parte exequente para 

manifestar seu interesse na constrição judicial do veículo eventualmente 

encontrado, conforme descrição no extrato anexo, e ainda colacione nos 

autos planilha de atualização do valor da dívida, no prazo de 05 dias.

Após a manifestação de interesse pela parte exequente, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do veículo informado, intimando-se, 

desde logo, a parte executada para, querendo, oferecer embargos à 

execução no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.

Efetivada a penhora do veículo nos autos, determino que seja efetuado o 

seu registro no sistema RENAVAM com os seus principais dados “ v.g., 

valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da 

atualização do valor da execução”, por intermédio do sistema RENAJUD, 

com fulcro no art. 837 do CPC/15

Em se tratando de Ação de Execução de Título Extrajudicial, realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

nela comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade 

para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Por outro lado, se a parte exequente manifestar desinteresse na penhora 

do veículo, ou, se a busca/pesquisa pelo sistema RENAJUD for de 

resposta negativa, determino a intimação da parte exequente, para indicar 

outros bens passíveis de penhora e de propriedade da parte executada, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo (inteligência do § 

4º do art. 53 da Lei 9.099/95).

PROCEDA com a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, mediante os sistemas conveniados, nos termos do art. 782 

§3º do CPC.

 Às providências legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 56085 Nr: 3352-31.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252/MT

 A parte autora, devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte, 

sendo assim, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 29955 Nr: 6183-78.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Robert de Amorim - 

OAB:6610
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241

 Defiro o pedido de fls. 150.

A parte deverá, no prazo de cinco dias retirar cópia de alvará em 

secretária.

Após, arquive-se este processo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52917 Nr: 2923-22.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BENEDITA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Pedroso de Jesus - 

OAB:13382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Procedo intimação da parte promovida, para no prazo de 05 dias, indicar 

os dados bancários, para expedição do alvará, conforme determinado no 

despacho de fls. 188.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25729 Nr: 1946-98.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Prates Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Carvalho Lopes Migliari, 

José Dráuzio Leirião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Gasparelo Junior 

- OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771/0, José Dráuzio Leirião - OAB:4071, Selna 

Beatriz da Costa - OAB:11.558-B

 Procedo intimação da parte promovida Sandra Aparecida, acerca do 

desarquivamento dos autis, bem como, para no prazo legal, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 61-15.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLIO BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE APARECIDA SOUZA 

SCIPIONI - OAB:10.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ALDAIRTON 

RIBEIRO CARVALHO JUNIOR - OAB:16045 OAB CE

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento do processo, 

bem como, para no prazo legal, requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021253-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando às 

empresas reclamadas MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA que restabeleçam o 

fornecimento de gás no Bloco K do Condomínio Parque Chapada 

Diamantina em Cuiabá, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso 

de descumprimento desta decisão. Não se trata de multa diária. Designada 

audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para nela comparecer. 

Conste na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a 

inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda 

que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na 

audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008752-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA CAMARGO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DE ARRUDA SANTOS OAB - AM12678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Tendo em vista já transitou em julgado a sentença prolatada nos presentes 

autos e que a petição juntada no id.24800562 não se trata de embargos de 

declaração, tampouco recurso inominado, determino o imediato 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008752-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA CAMARGO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DE ARRUDA SANTOS OAB - AM12678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Tendo em vista já transitou em julgado a sentença prolatada nos presentes 

autos e que a petição juntada no id.24800562 não se trata de embargos de 

declaração, tampouco recurso inominado, determino o imediato 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021589-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA CONFESSOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Posto isso, INDEFIRO a LIMINAR 

pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021113-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GALENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Pugna o Promovente pela concessão de liminar para que o 

seu nome seja retirado dos bancos de dados cadastrais dos órgãos de 

restrição ao crédito. Notadamente no caso dos autos, onde verifico, 

conforme extrato de protocolo nº 002.205.737.449-4, expedido pelo SPC 

BRASIL, por meio do convênio entre o CDL – Cuiabá, onde demonstra que 

possui outras anotações positiva em seu nome. Assim, entendo que está 

ausente um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

acautelatória, qual seja, o periculum in mora. Posto isso, INDEFIRO a 

LIMINAR pretendida. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021607-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Posto isso, INDEFIRO a LIMINAR 

pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021727-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREILDO ALVES CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021727-51.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CREILDO ALVES CARREIRO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que em julho/2019 contratou 

os serviços de telefonia, internet e televisão por assinatura prestados pela 

parte reclamada. Sustentou que diante das falhas apresentadas no 

serviço, solicitou seu cancelamento. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato cancelamento do contrato firmado entre as 

partes, sem a incidência de multa. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Em exame ao caso concreto, tendo em vista que a parte 

reclamante não comprova através de protocolo de atendimento a data de 

rescisão do contrato, entendo que não há probabilidade do direito, pois 

não há evidência que foi solicitado o cancelamento do contrato firmado 

entre as partes. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021546-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021546-50.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA 
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REQUERIDO: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP, 

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que tem recebido diversas cobranças encaminhadas pela 

parte reclamada, relativas à taxa condominial de apartamento que não é 

sua propriedade. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de lhe encaminhar cobranças. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, nota-se que se trata de 

simples cobrança e, diante da narrativa da parte reclamante, não houve 

pagamento indevido, nem inclusão, ou ameaça de inclusão, dos seus 

dados nos cadastros de proteção do crédito, razão pela qual não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que, aparentemente, 

não se trata de meio vexatório ou ultrajante. Não havendo demonstração 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada 

a análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021816-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021816-74.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELIZALDO BARBOSA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que era aluna da instituição de ensino reclamada, sendo 

beneficiária de financiamento público estudantil no valor correspondente a 

100% de sua mensalidade. Sustentou que realizou a transferência de sua 

matrícula para outra instituição de ensino, contudo, teve seus dados 

indevidamente negativados a pedido da parte reclamada. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao contrato de 

financiamento estudantil (ID 27654930), entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial, pois há 

evidências de que a parte reclamante possuía financiamento no valor 

correspondente a 100% da mensalidade cobrada pela parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito 

impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021693-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, os descontos no benefício da parte reclamante vêm acontecendo 

há um tempo consideravelmente longo, em valores não irrisórios, o que, ao 

menos nessa fase, presumem-se a ciência inequívoca da parte 

reclamante, o que leva à perda de um dos requisitos da concessão da 

tutela de urgência, qual seja, o periculum in mora. Além disso, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016075-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BESTSHOOP NOW (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a conseção da tutela vindicada, nos termos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Destarte, DEFIRO, a liminar pretendida para 

determinar à parte reclamada BESTSHOOP NOW que se abstenha de 

utilizar/veicular a imagem do acidente e do falecido Iossef Gayoso em sua 

página comercial, no espaço virtual e em qualquer outra forma de 

divulgação de seus produtos, bem como determinar à parte reclamada 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA que interrompa 

imediatamente a exposição de qualquer anúncio contendo imagens 

relacionadas ao exposto nestes autos, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de descumprimento desta 
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decisão. Não se trata de multa diária. Designe-se audiência de conciliação, 

cite-se as reclamadas para nela comparecer. Conste na carta de citação 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova 

por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012482-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIO VIDAL GRIEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada BANCO PAN que se abstenha de efetuar ligações, 

relacionadas a propaganda dos serviços da promovida, para a 

reclamante, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para o caso de descumprimento desta decisão. Não se trata de multa 

diária. Designe-se audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada 

para nela comparecer. Conste na carta de citação as consequências para 

o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de 

que poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME 

DE PLANTÃO. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007933-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Constatada a veracidade da informação documental trazida pelo 

reclamante, por meio da consulta realizada junto ao site do SPC BRASIL, 

protocolo nº 002.205.865.565-9, recebo o pedido de liminar. Assim, da 

análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual DEFIRO, a liminar pretendida para 

determinar a exclusão do nome do promovente dos bancos de dados 

cadastrais (SPC, SERASA e SCPC), no prazo de 10 (dez) dias, 

concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa 

diária. Designe-se nova audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006723-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Constatada a veracidade da informação documental trazida pelo 

reclamante, por meio da consulta realizada junto ao site do SPC BRASIL, 

protocolo nº 002.205.862.289-11, recebo o pedido de liminar. Assim, da 

análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual DEFIRO, a liminar pretendida para 

determinar a exclusão do nome do promovente dos bancos de dados 

cadastrais (SPC, SERASA e SCPC), no prazo de 10 (dez) dias, 

concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa 

diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para 

nela comparecer. Conste na carta de citação as consequências para o 

caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que 

poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014639-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Analisando os autos verifico que o presente processo se encontra 

pendente da análise de tutela antecipada. Da análise dos documentos 

juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, não vislumbro 

de plano a presença dos requisitos que possam amparar a tutela 

vindicada, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de prova inequívoca 

das alegações despendidas na inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se 

apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso porque, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Retornem os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021771-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAYNE DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte promovente pugna pela concessão de liminar para que o seu 

nome seja retirado dos bancos de dados cadastrais do SCPC. Pois bem, o 

documento que o promovente apresenta para comprovar a negativação de 

seu nome nestes autos é um extrato do SCPC onde consta a existência de 

registro, que inclui o da empresa reclamada. Assim, da análise dos 

documentos juntados aos autos bem como das razões apresentadas, 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam a concessão 

da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual DEFIRO a liminar pretendida para determinar a exclusão 

do nome do promovente dos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA 

e SCPC), no prazo de 10 (dez) dias, concernente apenas aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Não se trata de multa diária. Designada audiência de 

conciliação, cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003650-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TONDORF DELBEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO TAVARES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata- se de pedido de reconsideração para que seja concedida a 

antecipação de tutela para que haja o prosseguimento da execução antes 

mesmo da citação do executado. Registro, todavia, que as insurgências 

apontadas pela requerente não alteram o contexto processual e a 

necessidade de que seja respeitado o prosseguimento regular do feito. 

Logo, mantenho a decisão encartada no id.22760324 pelos seus próprios 

e jurídicos fundamentos. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. 

Intimem-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022235-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022235-94.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO BOSCO NUNES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 

cobraram valores muito acima de seu consumo médio. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em razão do não pagamento das referidas fatura. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 27707951), 

constata-se que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 

registraram consumo dentro da média registrada nos meses anteriores. 

Com isso, torna-se presumível a regularidade no medidor e, 

consequentemente, não há como reconhecer a probabilidade do direito na 

revisão das referidas faturas. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022415-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022415-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação 

com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária de plano de saúde ofertado pela parte reclamada, e 

que está sendo impossibilitada de realizar exames de rotina em virtude da 

falta de profissionais credenciados pela reclamada. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato agendamento dos exames 

solicitados pelo profissional médico que lhe atendeu. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que houve demora excessiva 

no agendamento dos exames solicitados pela parte reclamante. Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022002-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022002-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que em 8/5/2017 teve seus 

dados negativados por débito que foi quitado. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros 

de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto à declaração de quitação 

emitida pela parte reclamada (ID 27685161), embora seja de difícil aferição 

neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto 

porque há evidências de que o débito negativado foi quitado. Esclareço 

que embora no extrato de negativação constem outras restrições nos 

dados da parte reclamada, elas foram realizadas pela parte reclamada e 

há declaração de quitação de débito relativa às referidas cobranças (ID 

27685160 e 27685162). Observa-se também que o restritivo de crédito 

ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar 

transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória 

do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 

restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000308-38.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADSON SOUZA CARVALHO REQUERIDO: BANCO PAN, 

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de não fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

tem recebido diversas cobranças em seu aparelho celular, encaminhadas 

pela parte reclamada, relativas a débito em nome de terceiro que 

desconhece. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de lhe encaminhar cobranças. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que as cobranças 

realizadas via telefone móvel podem ser rejeitadas/bloqueadas no próprio 

aparelho smartphone, independentemente do sistema operacional por ele 

utilizado (Android/IOS). Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à titularidade do número telefônico responsável 

pelas cobranças encaminhadas à parte reclamante, bem como quanto à 

legitimidade das mencionadas cobranças. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA CONSTANCA DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000060-72.2020.8.11.0001 

INTERESSADO: ANA KAROLINA CONSTANCA DA GUIA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que teve seus dados negativados a pedido da parte 

reclamada, por débito que foi quitado. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao comprovante de 

quitação retirado do site da parte reclamada (ID 27809436), embora seja 

de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que o débito negativado foi adimplido 

pela parte reclamante. Observa-se também que o restritivo de crédito 

ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar 

transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória 

do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 

restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo 

de crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). A título de caução (art. 300, 

§ 1º, do CPC) a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar 

em juízo o valor de R$57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), correspondentes a 10% do valor do restritivo, estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 
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havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. Após o depósito 

da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022492-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESERVA DO PARQUE (REQUERIDO)

LAURA CASTELO BRANCO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022492-22.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSIMERE DE LIMA FONSECA REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESERVA DO PARQUE, LAURA CASTELO BRANCO PINHEIRO Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c indenizatório por 

danos morais e alegou que reside no condomínio reclamado e que tem 

recebido diversas ligações realizadas por sua vizinha e pelo síndico do 

reclamado, os quais alegam que seus cachorros, da raça labrador, estão 

causando perturbação ao sossego alheio. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de proibir o 

passeio com seus cachorros na área comum do condomínio, de lhe aplicar 

multa, bem como de expulsar seus cachorros do local onde reside. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois conforme se verifica no 

regimento interno do condomínio reclamado (27758556), somente são 

permitidos animais de pequeno porte e a raça labrador não se enquadra 

nessa condição (https://www.infoescola.com/animais/labrador/). Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000094-47.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE MOACIR CORREIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que foi 

indevidamente cobrada por um débito emitido a título de recuperação de 

consumo, no valor total de R$3.634,56. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de cobrar o 

referido débito, e de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora em razão do seu não pagamento. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da 

Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo ou da 

fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa fornecedora, 

entendo que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do 

direito. Ademais, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis à parte reclamante que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação 

para não suspender o fornecimento de energia elétrica, não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada: a) se abstenha de (a) cobrar o débito no valor total de 

R$3.634,56 e de (b) efetuar a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/2083848-8, em razão do não pagamento do débito 

contestado nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de 

consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de 

Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022433-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022433-34.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LARISSE SILVA BARBOSA REQUERIDO: CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA., SERASA S/A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 
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declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022172-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022172-69.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSIANE CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária do serviço de 

internet prestado pela parte reclamada, o qual ficou indisponível no período 

de 7/12/2019 a 21/12/2019. Sustentou que além do serviço não ter sido 

regularmente prestado, foi cobrada em duplicidade nas faturas vencidas 

em novembro/19 e dezembro/19. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a compensação dos valores pagos a maior, bem como que a 

parte reclamada se abstenha de suspender o serviço dela contratado. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto às faturas com vencimento em novembro/19 

e dezembro/19 (ID 27702464), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que houve cobrança em duplicidade nos mencionados 

meses, de valores já quitados. Observa-se também que a suspensão do 

serviço de internet ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para emitir nova fatura e não suspender os 

serviços contratados pela parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essas medidas poderão ser revistas após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 05 (cinco) dias, 

emita nova fatura com vencimento em dezembro/19, sem a cobrança em 

duplicidade, bem como compensando o valor desembolsado em 

duplicidade no mês de novembro/19, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais); b) se abstenha de 

suspender os serviços contratados pela parte reclamante, até o 

julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021911-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECILDA DAMACENO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021911-07.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GECILDA DAMACENO ROCHA REQUERIDO: GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que em 30/11/2019 adquiriu uma geladeira da parte reclamada, a qual não 

foi entregue. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

entrega do mencionado produto. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao comprovante de venda (ID 27675791), embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante adquiriu a 

geladeira da parte reclamada em 30/11/2019. Observa-se também que se 

trata de produto essencial as necessidades básicas da parte reclamante 

(geladeira), sendo presumido o perigo de dano e transtorno excessivo em 

se aguardar até o julgamento final da demanda. Impõe ainda consignar que 

a entrega não representa perigo de irreversibilidade, já que as partes 

firmara compromisso de compra e venda, situação em que não se aplica o 

óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 
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exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, entregue a geladeira adquirida pela 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade na entrega do produto adquirido pela parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021969-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Supermercado Catarinense (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021969-10.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP REQUERIDO: 

SUPERMERCADO CATARINENSE Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que teve seus dados indevidamente negativados a pedido da parte 

reclamada, em virtude de débito oriundo de cheque emitido nominalmente a 

terceiro (Qualimad). Sustentou que não ouve endosso no título, o que 

impossibilita a reclamada de cobrá-lo. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que houve adimplemento do débito que motivou a negativação dos dados 

da parte reclamante. Ainda, embora o restritivo de crédito possa ensejar 

risco de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que 

o caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da 

tutela provisória, visto que a parte reclamante possui outras negativações 

em seu nome (ID 27681303). Ademais, destaca-se que não há nos autos 

qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos encontram-se 

sub judice. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, 

tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022267-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DA SILVA GRUBER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022267-02.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: GILMARA DA SILVA GRUBER REQUERIDO: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que é 

usuária da rede social whatsapp, que é administrada pela parte 

reclamada. Sustentou que seu número telefônico foi suspenso do 

mencionado aplicativo sem prévia notificação. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu o imediato restabelecimento do aplicativo whatsapp 

em sua linha telefônica. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois a rede social administrada pela parte reclamada é oferecida de forma 

gratuita e de acordo com suas políticas de uso. Esclareço, ainda, que não 

há perigo de dano, pois a parte reclamante tem à sua disposição outros 

meios de comunicação (telefone, SMS, página na internet etc.). Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, tampouco perigo de 

dano, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021850-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021850-49.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DORACY GLORIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e 

que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade 

consumidora em razão do não pagamento de um débito emitido a título de 

recuperação de consumo, no valor de R$9.194,31. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua UC em virtude do não pagamento do mencionado 

débito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do 

CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo 

ou da fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa 
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fornecedora, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça 

de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o 

restritivo a parte reclamante ficará impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a determinação para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica e não negativar os dados da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço 

poderá ser suspenso e a restrição ser realizada a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 

6 horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora 6/341192-3, caso a suspensão tenha sido motivada pelos 

débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); b) se abstenha 

de negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento 

dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de 

R$1.000,00. Caso a inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que 

providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob 

pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. Tendo em vista 

a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança emitida a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022064-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022064-40.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em junho/2016 teve 

seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por débito que foi 

quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto à certidão negativa de débitos emitida pela 

parte reclamada (ID 27690834), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que o débito negativado foi adimplido pela parte reclamante. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Esclareço que embora a parte reclamante possua outras restrições em 

seus dados, elas também foram realizadas pela parte reclamada e há 

declaração de quitação de débito referentes às demais cobranças (ID 

27690835 e 27690836). Impõe ainda consignar que a exclusão provisória 

do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 

restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022072-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022072-17.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em março/2016 

teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por débito que 

foi quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto à certidão negativa de débitos emitida pela 

parte reclamada (ID 27692239), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que o débito negativado foi adimplido pela parte reclamante. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Esclareço que embora a parte reclamante possua outras restrições em 

seus dados, elas também foram realizadas pela parte reclamada e há 

declaração de quitação de débito referentes às demais cobranças (ID 

27692240 e 27692342). Impõe ainda consignar que a exclusão provisória 

do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 

restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 
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crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021858-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTONILDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPLEMAIS INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021858-26.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ARTONILDO CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: 

SUPLEMAIS INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar a expedição de ofício ao 2º Tabelionato de Protesto de 

Letras e Outros Títulos de Créditos de São Luís – MA para a suspensão 

provisória do protesto realizado pela parte reclamada em nome da parte 

reclamante. Encaminhe-se com o ofício cópia desta decisão. Tendo em 

vista a aparente hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso 

a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à existência da dívida em nome da parte 

reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Aguarde-se audiência 

de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022224-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar a 

reclamada CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS que se abstenha de efetuar 

a cobrança dos débitos discutidos nesta ação conforme indicado pelo 

promovente na exordial, bem como, para determinar ainda que se 

abstenha de incluir o nome do promovente nos bancos de dados 

cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Não se trata de multa diária. Designada audiência de 

conciliação, cite-se a parte reclamada, para nela comparecer. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022320-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022320-80.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LEANDRO CESAR LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Nos termos do artigo 286, inciso I, do Código de 

Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza quando se relacionarem por continência com outra já ajuizada, 

sendo prevento o juízo que teve o primeiro registro ou distribuída. 

Importante esclarecer ainda que se dá a continência entre duas ou mais 

ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, 

mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56, 

CPC). Assim, em análise destes autos, constata-se que este processo 

corresponde à mesma demanda anteriormente ajuizada, que tramita 

p e r a n t e  o  4 º  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l  d e  C u i a b á 

(1013558-75.2019.8.11.0001), se diferenciando apenas no pedido, sendo 

uma mais ampla do que a outra. Diante do exposto, determino que o 

presente feito seja encaminhado ao Quarto Juizado Especial Cível desta 

Comarca, tendo em vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022349-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022349-33.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Conforme regra estabelecida pelo artigo 329 

do Código de Processo Civil, a parte reclamante poderá aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento da 

parte reclamada, até a citação (inciso I, art. 329, CPC). Ainda, o pedido 

poderá ser aditado ou alterado até o saneamento do processo, com o 

consentimento da parte reclamada, assegurado o contraditório, facultando 

a manifestação da parte contrária no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 

(inciso, II, art. 329, CPC). No mesmo sentido dispõe o Enunciado 157 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: nos Juizados Especiais Cíveis, o 

autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e 

julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo 

direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro - Maceió-AL). Nesse 

contexto, a parte reclamante formulou pedido no ID 27752867, informando 

que a fatura objeto de discussão nos autos foi quitada a fim de que o 

serviço de energia elétrica fosse restabelecido em sua unidade 

consumidora, bem como pleiteando a devolução em dobro do valor que 

entender ter desembolsado indevidamente. Recebo o aditamento do pedido 

por entender como suficiente a adequação realizada pela parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022436-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIDO DA COSTA 69108897115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022436-86.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCELO CANDIDO DA COSTA 69108897115 REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos morais 

e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e 

que não foi creditada em sua conta bancária quantia relativa à 

antecipação de crédito no valor de R$904,16. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata apresentação do contrato firmado entre 

as partes, bem como extrato de compras e mensalidades dos anos 

2017/2018. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois 

diante do instituto da inversão do ônus da prova, a não apresentação de 

documentos probatórios pela parte reclamada não acarretará prejuízo à 

parte reclamante. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000001-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL GABRIEL DOS SANTOS MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000001-84.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: AXEL GABRIEL DOS SANTOS MARIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KEILA CATARINA DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000032-07.2020.8.11.0001 

INTERESSADO: KEILA CATARINA DE PAULA REQUERIDO: AMBEV S.A., 

AMBEV S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que em 2017 adquiriu ponto 

comercial de Jean Claude Ferreira Soares e Henry Hudson de Campos 

Pinto, onde são comercializados produtos da parte reclamada. Sustentou 

que diante da impossibilidade de providenciar a documentação necessária, 

não foi realizada a transferência do contrato de fornecimento de produtos 

firmado entre os vendedores do ponto comercial e a parte reclamada. 

Argumentou que mesmo solicitando prazo para regularizar a situação, foi 

informada que os bens e produtos que encontram-se em seu poder 

mediante comodato, serão retirados de seu estabelecimento comercial. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a manutenção dos 

produtos em seu estabelecimento comercial até 30/3/2020. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que houve a formalização do 

contrato entre a parte reclamante e a parte reclamada, para que essa 

mantenha seus produtos no estabelecimento comercial adquirido pela 

reclamante. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANY FARIA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000225-22.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOZIANY FARIA DORILEO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que foi 

indevidamente cobrada por débito emitido a título de recuperação de 

consumo, no valor de R$3.994,72. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em razão 

do não pagamento da mencionada cobrança, bem como a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do 

CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo 

ou da fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa 

fornecedora, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que 

a determinação para não suspender o fornecimento de energia elétrica, 

não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Por fim, quanto à exclusão dos dados da parte reclamante dos cadastros 

restritivos de crédito, verifica-se que não foi apresentado documento 

comprovando a negativação de seus dados, razão pela qual não há perigo 

de dano nesse particular. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/287975-7, em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta 

ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo. 

Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, 

para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR 

e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARCOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Constatada a veracidade da informação documental trazida pelo 

reclamante, conforme extrato de consulta de balcão trazido, id. 27845795, 

recebo o pedido de liminar. Assim, da análise dos documentos juntados 

aos autos bem como das razões apresentadas, vislumbro de plano a 

presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela vindicada, 

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

DEFIRO, a liminar pretendida para determinar a exclusão do nome do 

promovente dos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e SCPC), 

concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa 

diária. Cumpra-se a decisão, oficiando-se, com urgência, aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC, SERASA e SCPC. Entreguem-se os ofícios caso 

solicitado pela parte Promovente para que esta providencie o cumprimento. 

Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para nela 

comparecer. Conste na carta de citação as consequências para o caso 

de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que 
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poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000383-77.2020.8.11.0001 

AUTOR(A): ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8 da Lei 9.099/95, 

exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando que a 

parte reclamada é um ente público (Município de Cuiabá), este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão do pessoa e, 

consequentemente, determino seja o feito encaminhado ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Intimem-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000472-03.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ALMAR BUSNELLO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

as faturas dos meses de novembro/19 e dezembro/19 cobraram valore 

muito acima de seu consumo médio de energia elétrica. Sustentou que 

mesmo contestando as cobranças, teve o fornecimento de energia 

suspenso em sua unidade consumidora, em razão do não pagamento das 

referidas faturas. A título de tutela provisória de urgência, requereu o 

imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua UC. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, com base no histórico de faturas apresentado nos autos (ID 

27859453), constata-se que as faturas de novembro/19 e dezembro/19 

registraram consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se 

presumível a irregularidade no medidor e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão das referidas faturas. Observa-se 

também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica, não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora 6/2753869-3, caso a suspensão tenha sido 

motivada pelos débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). A título 

de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 

horas, deve consignar em juízo o valor de R$494,56 (quatrocentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao período 

de inadimplência (novembro/19 e dezembro/19) estimado com base na 

média das faturas do período de julho/19 a outubro/19, estando os efeitos 

da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o 

depósito da caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o 

trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança das faturas dos meses de novembro/19 e dezembro/19. Cite-se. 

Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, 

via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt 

no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO ARAUJO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000573-40.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ITALO ARAUJO BEZERRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que era usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, tendo solicitado o cancelamento 

do contrato firmado entre as partes. Sustentou que foram encaminhadas 

cobranças indevidas posteriores ao encerramento do mencionado 

contrato. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de incluir seus dados nos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em 

exame ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece 

(art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do 

direito ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui 

vencimento posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte 
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reclamante, conforme protocolo 719193272723508. Observa-se também 

que a ameaça de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma 

vez efetivado o restritivo a parte reclamante ficará impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a determinação para 

que a parte reclamada não inclua os dados da parte reclamante nos 

cadastros restritivos de crédito não representa perigo de irreversibilidade, 

já que a restrição poderá ser realizada após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de negativar os dados da 

parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos contestados 

nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a inclusão do 

restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento do 

status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC) a parte 

reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$16,87 (dezesseis reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a 

10% do valor cobrado em dezembro/19, estando os efeitos da tutela de 

urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da 

caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite 

processual sem os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças das faturas dos 

meses de outubro/19 e dezembro/19. Cite-se. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000544-87.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que as faturas de energia elétrica dos meses de outubro/19 

a dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu consumo médio: 

R$546,69; R$587,52; R$499,17, respectivamente. Sustentou que solicitou 

a realização de vistoria em seu medidor, contudo, teve o fornecimento do 

serviço suspenso em sua unidade consumidora. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica em sua UC. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base nas 

faturas apresentadas nos autos (ID 27874064, 27874066, 27874068, 

27874069, 27874074), constata-se que as faturas dos meses de 

outubro/19 a dezembro/19 registraram consumo acima da média 

registrada. Com isso, torna-se presumível a irregularidade no medidor e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão das referidas 

faturas. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/2555594-7, 

caso a suspensão tenha sido motivada pelos débitos discutidos nesta 

ação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$12.000,00 (doze mil reais). A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a 

parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor 

de R$594,66 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), relativo ao período de inadimplência (outubro/19 a 

dezembro/19) estimado com base na média das faturas do período de 

maio/19 a setembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança das faturas dos 

meses de outubro/19 a dezembro/19. Cite-se. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000634-95.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA MODESTO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que era 

usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, tendo solicitado o 

cancelamento do contrato firmado entre as partes em setembro/19. 

Sustentou que foram encaminhadas cobranças indevidas posteriores ao 

encerramento do mencionado contrato. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de lhe encaminhar 

cobranças e de incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 

ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme protocolo 20196937535990. Observa-se também que a ameaça 

de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o 

restritivo a parte reclamante ficará impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte 

reclamada não inclua os dados da parte reclamante nos cadastros 

restritivos de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 
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restrição poderá ser realizada após a sentença, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de encaminhar cobranças à parte 

reclamante e de negativar seus dados em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. 

Caso a inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade das cobranças das faturas emitidas após a 

solicitação de cancelamento do contrato. Cite-se. Intime-se pessoalmente 

a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000662-63.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco de dano, em 

razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no caso em 

exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 27907455). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EBERHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000635-80.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: TIAGO EBERHART REQUERIDO: OI S.A Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais e alegou que solicitou os serviços de internet e telefonia 

ofertados pela parte reclamada, contudo, lhe foi fornecido apenas serviço 

de telefonia, o que motivou a solicitação de cancelamento do contrato 

firmado entre as partes. Sustentou que foi emitida cobrança indevida, 

posterior ao pedido de cancelamento, ocasionando a negativação dos 

seus dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 

ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme e-mail encaminhado à parte reclamada (ID 27903843), onde ela 

confirma que o cancelamento ocorreu em 22/2/2017. Observa-se também 

que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000201-91.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica 

deste momento, entendo que não há perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois não há evidências de que o hidrômetro instalado no 

muro do seu terreno efetivamente vem lhe prejudicando a locação de 

algum imóvel. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIEL CORREA DA SILVA NUNEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000557-86.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GABRIEL CORREA DA SILVA NUNEZ, ANDREA CORREA 

DA SILVA REQUERIDO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., VALTER 

MARTINS DE ALMEIDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido indenizatório por 

danos materiais e morais e alegou que em 9/10/2019 envolveu-se em 

acidente automobilístico ocasionado por culpa exclusiva da parte 

reclamada. Sustentou que fez orçamento para reparo de seu veículo, 

contudo, o reparo não foi realizado até esta data. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a 

efetuar pagamento imediato no valor de R$4.700,00, para que seja 

possível realizar o reparo parcial de seu automóvel. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, o 

pagamento do reparo representa perigo de irreversibilidade, pois não há 

certeza que a medida poderá ser revertida após a sentença se o pleito for 

julgado improcedente, hipótese em que se aplica o óbice do § 3º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Existindo perigo de irreversibilidade da 

medida pleiteada, não há como conceder a tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX OAB - MT0008633A-N (ADVOGADO(A))

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000569-03.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ALDETE GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: T. N. DO 

NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que teve débito em seu nome encaminhado a protesto a pedido da 

parte reclamada, contudo, a dívida foi regularmente adimplida na data de 

seu vencimento. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que houve quitação do débito 

encaminhado a protesto, vencido em 23/10/2018. O documento juntado 

com essa finalidade no ID 27883204 encontra-se totalmente ilegível. Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020938-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1020938-52.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DEJAIR VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

as faturas do período de julho/2019 a dezembro/2019 cobraram valores 

muito acima de seu consumo médio. Sustentou que em razão das 

cobranças indevidas, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso 

em sua unidade consumidora. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua UC. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 

27420803), constata-se que as faturas do período de julho/2019 a 

dezembro/2019 registraram consumo dentro da média registrada nos 

meses anteriores. Com isso, torna-se presumível a regularidade no 

medidor e, consequentemente, não há como reconhecer a probabilidade 

do direito na revisão das referidas faturas. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 
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audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SAMPAIO RICHTER (EXECUTADO)

THIAGO SAMPAIO RICHTER - ME (EXECUTADO)

ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000643-57.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: THIAGO SAMPAIO RICHTER - ME, ESIDORO DE SAMPAIO 

RICHTER, THIAGO SAMPAIO RICHTER Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou execução de título 

extrajudicial, objetivando o recebimento de R$36.000,00 requerendo a 

imediata penhora via BACENJUD na conta bancária da parte devedora da 

referida quantia. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não 

há evidências de que o patrimônio da parte devedora esteja sendo 

lapidado, a fim de justificar a penhora antes de oportunizar o pagamento 

do débito executado. Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Ocorrendo a citação, mas não havendo pagamento no prazo 

assinalado, o Oficial de Justiça deverá efetuar a penhora e avaliação de 

bens suficientes para satisfação da dívida (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrados bens para penhora, o Oficial de Justiça deverá 

certificar as diligências realizadas, vindo os autos conclusos (para SON). 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em que 

que o juízo não esteja garantido serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021607-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021607-08.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCINBERGUE MORAES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. No ID 27904376 a parte reclamante postulou a 

reconsideração da decisão prolatada no ID 27644047 que não concedeu a 

tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao 

referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 

27644047, visto que não foi apresentado nenhum novo documento capaz 

de modificar o entendimento anteriormente exposto. Intime-se. Aguarde-se 

a realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021278-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021278-93.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LARISSA ALEXANDRE REDES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Conciliação. ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo (ID 

27829319) em face da decisão prolatada no ID 27532721, com o 

argumento de que houve omissão quanto às faturas que motivaram o 

deferimento da antecipação de tutela pleiteada nos autos. De plano, 

verifica-se que não há nenhum vício na decisão embargada que justifique 

a interposição dos Declaratórios, razão pela qual analiso o pleito como 

pedido de reconsideração. Em conformidade com o pedido inicial, a tutela 

de urgência concedida nos autos deve limitar-se às faturas objeto de 

discussão, quais sejam, as relativas ao período de setembro/19 a 

dezembro/19. Assim, defiro o pedido de reconsideração formulado o ID 

27829319 para esclarecer que a antecipação de tutela concedida 

refere-se, apenas, às faturas do período de setembro/19 a dezembro/19. 

Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016806-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016806-49.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é 

usuária de linha telefônica móvel mantida pela parte reclamada, estando 

sendo mensalmente cobrada por serviços que não contratou, 

denominados: APLICATIVOS DIGITAIS: CLARO VIDEO – HERO TOP, 

CLARO VIDEO – HERO TOP – CLARO BANCA PREMIUM – CLARO 

NOTICIAS – CLARO GAMES – COMBO MUSICA. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças dos mencionados serviços. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que a cobrança 

indevida de valores nas faturas encaminhadas à parte reclamante 

ocasiona perigo de dano, pois tem o condão de comprometer seu 

orçamento familiar e, consequentemente, de seu sustento e de sua família, 

bem como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda 

consignar que a abstenção de efetuar novas cobranças não representa 

perigo de irreversibilidade, já que essas poderão ser restabelecidas 

normalmente após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 

3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar cobranças dos serviços APLICATIVOS DIGITAIS: CLARO VIDEO – 

HERO TOP, CLARO VIDEO – HERO TOP – CLARO BANCA PREMIUM – 

CLARO NOTICIAS – CLARO GAMES – COMBO MUSICA, até o julgamento 

da lide, sob pena de multa fixa de R$100,00, por mês de cobrança 

indevida. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança contestada nos autos. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000786-46.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GISELE NUNES DE ALMEIDA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que era aluna da instituição de ensino reclamada, sendo 

beneficiária de financiamento estudantil (FIES) no valor correspondente a 

100% do valor cobrado mensalmente, e que mesmo assim teve seus 

dados indevidamente negativados a pedido da reclamada. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao contrato de financiamento estudantil (ID 27938234), embora seja 

de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que o valor da mensalidade cobrada 

pela parte reclamada foi financiado integralmente pela parte reclamante. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACIELE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006710-72.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MACIELE MONTEIRO DE FARIAS REQUERIDO: A & A 

EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que possui débito com a parte reclamada, tendo solicitado o parcelamento 

de sua dívida a fim de possibilitar seu pagamento, contudo, não teve seu 

pleito atendido. Sustentou que em virtude do referido débito teve seus 

dados negativados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que a cobrança que motivou a 
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negativação dos dados da parte reclamante é indevida. Esclareço que o 

fato da parte reclamante não possuir condição de honrar o compromisso 

assumido, não tem o condão de compelir a parte reclamada a receber o 

que lhe é devido de forma parcelada. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000731-72.2020.8.11.0041 

AUTOR(A): ANA LUIZA CARDOSO SILVA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais e alegou que é aluna da instituição de ensino reclamada, 

e que não estão sendo disponibilizadas no portal do aluno as notas das 

disciplinas que cursou, estando impossibilitada de participar da colação de 

grau que ocorrerá em 14/1/2020. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata disponibilização das notas das disciplinas cursadas 

no portal do aluno a fim de participar da colação de grau juntamente com 

sua turma, bem como a emissão de seu diploma. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao documento emitido pela parte reclamada (ID 27855655), embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante é aluna 

da instituição de ensino reclamada, o que lhe garante acesso ao portal do 

aluno, bem como às notas das disciplinas que cursou. Observa-se 

também que a negativa de acesso às notas pela instituição de ensino 

reclamada ocasiona risco de dano, pois a parte reclamante poderá perder 

um semestre letivo de sua graduação. É importante ressaltar que, apesar 

da comprovação da probabilidade do direito ser frágil, no caso concreto, 

esta situação não representa óbice à concessão da tutela de urgência em 

razão da desproporcionalidade dos valores em jogo (perda do ano letivo 

da parte reclamante vs prejuízo financeiro da parte reclamada). Imperioso, 

neste caso, de forma excepcional, aplicar o princípio da ponderação de 

valores (STJ REsp 1078011 / SC), já que o suposto prejuízo da parte 

reclamada é mais fácil de ser reparado. Contudo, quanto ao pleito de 

emissão de diploma, não vislumbro probabilidade do direito, pois o 

mencionado documento pode ser exigido apenas após a colação de grau. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 horas, disponibilize no 

portal do aluno todas as notas das matérias cursadas pela parte 

reclamante e, caso obtenha nota para tanto, autorize sua participação na 

colação de grau que será realizada em 14/1/2020, sob pena de multa fixa 

no valor de R$5.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022434-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1022434-19.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é pensionista do INSS tendo 

solicitado em 4/11/2019 que seu benefício passasse a ser recebido em 

conta bancária na instituição financeira reclamada. Sustentou que 

dirigiu-se à parte reclamada para utilizar seu benefício, contudo, teve seu 

pleito negado sob a justificativa de que é necessário estar portando o 

cartão do banco. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata autorização para movimentar a conta bancária que possui na 

instituição financeira reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao extrato bancário (ID 27745279), embora seja de difícil aferição 

neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto 

porque há evidências de que a parte reclamante é titular de cota bancária 

na instituição financeira reclamada, onde foi depositado benefício 

previdenciário. Observa-se também que a impossibilidade de utilizar os 

valores depositados em sua conta bancária ocasiona perigo de dano, pois 

tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. É importante ressaltar que, apesar 

da comprovação da probabilidade do direito ser frágil, no caso concreto, 

esta situação não representa óbice à concessão da tutela de urgência em 

razão da desproporcionalidade dos valores em jogo (verba alimentar da 

parte reclamante vs prejuízo financeiro da parte reclamada). Imperioso, 

neste caso, de forma excepcional, aplicar o princípio da ponderação de 

valores (STJ REsp 1078011 / SC), já que o suposto prejuízo da parte 

reclamada é mais fácil de ser reparado. Diante do exposto, defiro a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, 

autorize a parte reclamante a movimentar o valor depositado em sua conta 

bancária (agência 0417-0 conta 0891881-3), desde que esteja portando 

seu documento pessoal de identificação, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo 

em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014377-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGLID DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014377-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: INGLID DA SILVA PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença. Tendo em vista que as obrigações de prestações sucessivas 

integram o pedido, independentemente de declaração expressa da parte 

reclamante, conforme preconiza o artigo 323 do Código de Processo Civil, 

os efeitos da tutela de urgência também se estendem as obrigações 

sucessivas que forem vencendo no curso do processo. No caso, nota-se 

que a tutela de urgência, concedida no ID 25550658, determinou que a 

parte reclamada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, em razão do não 

pagamento das faturas vencidas em setembro/19 e outubro/19. Portanto, 

considerando que a obrigação de prestar o serviço de energia elétrica é 

sucessivo mês a mês e, considerando que as faturas dos meses de 

novembro/19 a janeiro/20 também cobraram valores acima do consumo 

médio da parte reclamante, estendo os seus efeitos às referidas faturas 

(novembro/19 a janeiro/20). Por isso, determino que a parte reclamada, no 

prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora 6/2720174-8, caso a suspensão tenha sido 

motivada pelos débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). A título 

de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 

horas, deve consignar em juízo o valor de R$482,37 (quatrocentos e 

oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), relativo ao período de 

inadimplência (novembro/19 a janeiro/20) estimado com base na média 

mensal dos valores cobrados no período de maio/19 a agosto/19, estando 

os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Após o 

depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial 

de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Em seguida, certifique-se 

quanto ao prazo para apresentação de contestação e impugnação e, 

após, renove-se a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000914-66.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante através de seu cartão de crédito. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA OAB - 021.927.981-05 (REPRESENTANTE)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000731-72.2020.8.11.0041 

REPRESENTANTE: ANA LUIZA CARDOSO SILVA INTERESSADO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

No ID 27986002, a parte reclamante noticia e comprova o descumprimento 

da obrigação de fazer, estabelecida no ID 27964781. Diante da prova do 

descumprimento da ordem judicial, presumo que a multa, outrora fixada no 

ID 27964781, foi insuficiente para impor o cumprimento da referida 

obrigação, razão pela qual, com fulcro no artigo 537, § 1º, do Código de 

Processo Civil, majoro a multa para o valor fixo de R$10.000,00. Assim, 

sem prejuízo da multa já arbitrada anteriormente, intime-se a parte 

reclamada, através de Oficial de Justiça para que, no prazo de 5 horas, 

comprove o cumprimento da ordem judicial ou cumpra-a, sob pena de 

incidir a nova multa ora fixada. Havendo manifestação da parte reclamada, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

nos autos, sob pena de ser presumido o cumprimento da obrigação. Não 

havendo manifestação, renove-se a conclusão (para Decisão de 

Urgente). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001060-10.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não 

fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é 

usuária dos serviços de telefonia e internet ofertados pela parte 

reclamada, os quais não têm sido regularmente prestados, mesmo estando 

em dia com o pagamento de suas faturas. Ainda, sustentou que o número 

de sua linha telefônica móvel foi inserido em site de relacionamento 

pornográfico, causando-lhe diversos transtornos. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de 

suspender os serviços de telefonia e internet dela contratados, bem como 

a imediata exclusão do número de sua linha telefônica do mencionado site 

de relacionamento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 
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a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto às reclamações 

formalizadas na ANATEL (ID 28004491), embora seja de difícil aferição 

neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto 

porque há evidências de que o serviço contratado pela parte reclamante 

não vem sendo regularmente prestado. Observa-se também que a 

suspensão do serviço de telefonia/internet ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte 

reclamada não suspenda os serviços contratados pela parte reclamante 

não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, com relação ao pedido 

para que o número telefônico da parte reclamante seja retirado do site de 

relacionamentos, não vislumbro probabilidade do direito, pois não há prova 

de que a inserção tenha sido realizada a pedido, ou por culpa, da 

reclamada. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada se abstenha de suspender os 

serviços de telefonia e internet contratados pela parte reclamante, até o 

julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000831-50.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ALINE SIQUEIRA NEGRAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

foi indevidamente cobrada por uma fatura emitida a título de recuperação 

de consumo, no valor de R$2.583,82. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de cobrar o 

mencionado débito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova do efetivo consumo ou da fraude no medidor somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, entendo que este fator é suficiente para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não 

há elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a cobrança indevida que pode 

acarretar a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para que 

a parte reclamada não cobre o débito contestado nos autos não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a cobrança poderá ser 

realizada após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada 

se abstenha de cobrar a fatura no valor de R$2.583,82, até o julgamento 

da lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. A título de caução (art. 300, 

§ 1º, do CPC) a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar 

em juízo o valor de R$258,38 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e 

oito centavos), correspondentes a 10% do valor cobrado na fatura 

contestada nos autos, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança emitida a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE FERREIRA PERDIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000769-10.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAEL HENRIQUE FERREIRA PERDIGAO REQUERIDO: OI 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito 

possa ensejar risco de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não 

vislumbro que no caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de 

deferimento da tutela provisória, visto que a parte reclamante tem outras 

negativações registradas em seu nome (ID 27931659). Ademais, 

destaca-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que 

os outros restritivos encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

existência da dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000633-13.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FABIO JUNIOR APARECIDO DE LIMA REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que teve seus dados negativados 

a pedido da parte reclamada, em razão de cobrança indevida por ela 

realizada. Sustentou que a compra realizada no estabelecimento comercial 

reclamado foi regularmente adimplida. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que a parte reclamante quitou os débitos que possuía com a parte 

reclamada. Isso porque o comprovante de pagamento apresentado com a 

petição inicial (ID 27903607), diz respeito a fatura vencida em 20/10/2018 

e nela constam parcelas vincendas, cujos pagamentos não foram 

comprovados. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000787-31.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é usuária dos 

serviços de telefonia e internet prestados pela parte reclamada, tendo 

realizado alteração de seu plano em outubro/19, desde quando passou a 

receber valores acima do pactuado. Sustentou, ainda, que o serviço de 

internet móvel apresentou falhas, ficando aproximadamente 10 dias sem 

funcionar. A título de tutela provisória de urgência, requereu se abstenha 

de cobrar a fatura com vencimento em janeiro, de encaminhar cobranças 

com valores acima do pactuado entre as partes, bem como de suspender 

os serviços dela contratados. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto aos protocolos de atendimento, 2019824120163, 

719193299135728, 719193299453619, dentre outros, embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamada não cumpriu a 

oferta feita ao consumidor. Observa-se também que a suspensão dos 

serviços de telefonia/internet ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para não suspender os serviços 

contratados pela parte reclamante, bem como para não cobrar os valores 

discutidos nos autos não representa perigo de irreversibilidade, já que 

essas medidas poderão ser revistas após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de: a) cobrar a fatura com vencimento em 

janeiro/2020; b) cobrar valores acima do pactuado com a parte 

reclamante; c) suspender o fornecimento dos serviços contratados pela 

parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de 

R$1.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021304-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PALACIO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021304-91.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA MARIA PALACIO LEANDRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Em 

análise dos autos, nota-se que prolatada decisão nos autos, pressupondo 

que não havia sido juntada petição inicial, todavia mencionado documento 

foi juntado no ID 27585355. É a síntese do necessário. Chamo o feito à 

ordem. Diante de premissa fática equivocada, me retrato e, 

consequentemente, torno sem efeito a decisão prolatada no ID 27546981, 

passando a apreciar o pedido de antecipação de tutela formulado pela 

parte reclamante. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 
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negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FONTIMAR TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000969-17.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FONTIMAR TEIXEIRA SOARES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais e alegou que em novembro/19 contratou os serviços de 

internet, telefonia móvel e televisão por assinatura prestados pela parte 

reclamada, os quais não foram prestados até essa data. Sustentou que 

embora não tenha utilizado os referidos serviços, já foram encaminhadas 

02 (duas) faturas pela parte reclamada. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato fornecimento dos serviços contratados, 

bem como que a parte reclamada se abstenha de negativar seus dados 

em razão das faturas vencidas em dezembro/19 e janeiro/20. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto aos protocolos de atendimento, 719193334648503, 

719193334648297, 719193334442105, dentre outros, embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que foram emitidas cobranças pela 

parte reclamada, sem que o correspondente serviço fosse prestado. 

Observa-se também que a não prestação dos serviços de 

telefonia/internet/televisão por assinatura ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte 

reclamada forneça os serviços contratados pela parte reclamante, bem 

como se abstenha de negativar seus dados não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a medida poderá ser revertida após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 05 (cinco) dias, forneça 

os serviços de internet, telefonia móvel e televisão por assinatura 

contratados pela parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). b) se abstenha de 

negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, vencidos em dezembro/19 e janeiro/20, 

sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a inclusão do restritivo já 

tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no 

prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à 

R$5.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000885-16.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO REQUERIDO: 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido indenizatório por 

danos morais e alegou que em 12/12/2019 adquiriu um sofá no 

estabelecimento comercial reclamado, o qual apresentou vício que não foi 

sanado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

devolução do valor desembolsado na aquisição do mencionado sofá. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

dos autos, a devolução do valor pago representa perigo de 

irreversibilidade, pois não há certeza que a medida poderá ser revertida 

após a sentença se o pleito for julgado improcedente, hipótese em que se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existindo 

perigo de irreversibilidade da medida pleiteada, não há como conceder a 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do produto vendido à parte reclamante. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001105-14.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KALED NASSER KARHAWI, MARCELO LEMOS NOGUEIRA 

REQUERIDO: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais e alegou que teve seu nove vinculado em matéria 

jornalística divulgada no site da parte reclamada, onde lhe foi atribuída a 

prática de crimes que não cometeu. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata divulgação pela parte reclamada de notícia 

se retratando da informação inverídica por ela divulgada. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto ao boletim de ocorrência (ID 28014396), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante não foi 

indiciada, ou mesmo investigada por qualquer crime. No caso dos autos, 

observa-se que a publicação apresentada com a inicial tem potencial de 

ocasionar perigo de dano, pois poderá macular a reputação da parte 

reclamante perante terceiros que tenham acesso à ela. Isso porque, ela 

não apenas narra fatos, mas afirma que a parte reclamante foi presa por 

suspeita de tráfico e corrupção de menores (ID 28014398). Impõe ainda 

consignar que a divulgação de matéria com cunho de retratação não 

representa perigo de irreversibilidade, já que ela poderá ser retificada 

após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, publique em seu site notícia se retratando da matéria onde foi 

divulgado o nome da parte reclamante, nos termos do artigo 26, §2º da Lei 

nº 5.250/67, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001131-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINHA ANA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001131-12.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCINHA ANA DA PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que as faturas com vencimento em setembro/19 e 

dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu consumo médio. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de cobrar os referidos débitos, bem como de negativar seus 

dados em razão do seu não pagamento. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base no 

histórico de faturas apresentado nos autos (ID 28022636), constata-se 

que as faturas com vencimento em setembro/19 e dezembro/19 

registraram consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se 

presumível a irregularidade no medidor e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão das referidas faturas. Observa-se 

também que a cobrança indevida que pode ocasionar a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica e a negativação dos dados da parte 

reclamante ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para que o débito contestado não seja cobrado não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a cobrança poderá ser 

realizada após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada 

se abstenha de cobrar as faturas vencidas em setembro/19 e 

dezembro/19, e de negativar os dados da parte reclamante em razão do 

não pagamento dos débitos contestados nesta ação, até o julgamento da 

lide, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$407,58 (quatrocentos e sete reais e cinquenta e oito 

centavos), relativo ao período de inadimplência (setembro/19 e 

dezembro/19) estimado com base na média mensal das faturas do período 

de fevereiro/19 a agosto/19, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança das faturas dos 

meses de setembro/19 e dezembro/19. Cite-se. Após o depósito da 

caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, 

para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR 

e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001123-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001123-35.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA REQUERIDO: OLX 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

possuía conta na plataforma virtual reclamada (OLX), tendo solicitado sua 

exclusão em 2019. Sustentou que tentou reativa-la em janeiro/2020, 

contudo, foi informada que seu e-mail não poderia mais ser utilizado para 

criar conta. Afirmou que tentou resolver o impasse administrativamente, 

sem êxito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

efetivação de seu cadastro no site da parte reclamada. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 
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artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito, pois o serviço prestado pela 

parte reclamada é gratuito e obedece a critérios por ela estabelecidos. 

Ademais, consta nos autos informação de que a parte reclamante inseriu 

anúncio fora das regras da plataforma (ID 28019620). Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TAQUES MARTINS DE VASCONCELOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001171-91.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LINDOLFO ARAUJO FILHO REU: ELIANE TAQUES MARTINS DE 

VASCONCELOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer e 

alegou que em janeiro/2014 vendeu veículo automotor para a parte 

reclamada, contudo, até esta data não foi realizada a transferência do 

bem no departamento de trânsito, estando pendentes de pagamento os 

tributos referentes ao referido bem. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a realizar a 

transferência do bem adquirido da parte reclamada. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto à autorização para transferência de veículo (ID 28060686), embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante 

vendeu veículo automotor para a parte reclamada em 13/1/2014. 

Observa-se também que a manutenção do veículo automotor em nome da 

parte reclamante ocasiona perigo de dano, pois ela terá atribuídos a si os 

débitos tributários dele decorrentes. Impõe ainda consignar que a 

transferência do veículo não representa perigo de irreversibilidade, já que 

a propriedade do bem poderá ser alterada após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, realize a transferência do 

veículo automotor adquirido da parte reclamante (I/PEUGEOT 307, RALLYE, 

placa KAI6028), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021546-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021546-50.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA 

REQUERIDO: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP, 

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. No ID 28040550 a parte reclamante postulou 

a reconsideração da decisão prolatada no ID 27607747 que não concedeu 

a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Novos documentos 

foram apresentados nos autos, justificando a reapreciação da tutela 

provisória de urgência. No caso em exame, mormente quanto ao e-mail 

encaminhado pela parte reclamada (ID 28040553), embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante está sendo 

cobrada por débito que não é de sua responsabilidade. Observa-se 

também que a ameaça de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante ficará impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

determinação para que a parte reclamada não inclua os dados da parte 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a restrição poderá ser realizada após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro o pedido de reconsideração 

formulado e, consequentemente, concedo parcialmente o pedido de tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. 

Caso a inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC) a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$7,78 (sete reais e setenta e oito centavos), 

correspondentes a 10% do valor cobrado pela parte reclamada, estando 

os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança contestada nos autos. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (AUTOR(A))

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT16381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001199-59.2020.8.11.0001 
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AUTOR(A): MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA, AUTO IMAGEM COM. DE 

ENERGIA SOLAR E RASTREADORES VEICULARES EIRELI REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e 

morais e alegou que possui sistema de captação de energia solar em sua 

residência, que resulta em créditos, pois seu consumo é menor que a 

energia gerada mensalmente. Sustentou que é titular de outras duas 

unidades consumidoras (6/1292505-3 e 6/2785487/6), tendo solicitado que 

o crédito seja revertido para compensação das faturas decorrentes das 

referidas unidades, contudo, seu pleito não foi atendido. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata compensação dos créditos 

acumulados na UC 6/2586072-7 nos débitos cobrados das unidades 

consumidoras 6/1292505-3 e 6/2785487-6. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto à fatura emitida pela parte reclamada (ID 28073902), embora seja 

de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante possui 17.026 

kWh de crédito de energia solar com a parte reclamada. Ainda, a parte 

reclamante demonstrou através dos protocolos de atendimento (ID 

28073903 e 28073905) que solicitou que esse crédito fosse utilizado a 

título de compensação nas unidades consumidoras 6/1292505-3 e 

6/2785487/6, que também estão cadastradas em seu nome. Observa-se 

também que a não compensação dos créditos ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante terá que despender valores injustamente, podendo 

comprometer seu orçamento mensal. Impõe ainda consignar que a 

compensação do crédito da parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que em caso de improcedência do pedido o valor 

poderá ser cobrado após a sentença, situação em que não se aplica o 

óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada realize a compensação dos créditos acumulados na UC 

6/2586072-7 nos débitos cobrados das unidades consumidoras 

6/1292505-3 e 6/2785487-6, a partir da fatura das faturas com vencimento 

em fevereiro/20, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (mil reais) 

por mês de cobrança indevida. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC) 

a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em juízo o valor 

de R$1.814,81 (mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), 

correspondentes a 10% do valor de seu crédito de energia solar, estando 

os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Após o 

depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial 

de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCKA KAROLLYNE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001307-88.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JESSYCKA KAROLLYNE MENDES DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

foi indevidamente cobrada por débito emitido a título de recuperação de 

consumo, no valor de R$870,73. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento do mencionado débito. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo ou da fraude 

no medidor somente pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo 

que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. 

Ademais, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis à parte reclamante que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação 

para não suspender o fornecimento de energia elétrica, não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/629486-2, em razão do não pagamento do débito contestado 

nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança no valor de R$870,73. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019840-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1019840-32.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. No ID 28107849 a parte reclamante 

postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 27054508, que não 
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concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo 

ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em 

atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão 

prolatada no ID 27054508, visto que não foi apresentado nenhum novo 

documento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. 

Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001663-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEIZA HELENA FONTES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001663-83.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: THEIZA HELENA FONTES SOUZA REQUERIDO: SUTIL CAR 

COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório por danos morais e alegou que levou seu veículo automotor 

para conserto na oficina reclamada, e que em virtude de informação 

equivocada que lhe foi prestada por preposto da reclamada, o motor de 

seu veículo veio a fundir. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu seja a parte reclamada compelida a restituir o valor 

desembolsado para reparo em seu carro. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a devolução 

do valor pago representa perigo de irreversibilidade, pois não há certeza 

que a medida poderá ser revertida após a sentença se o pleito for julgado 

improcedente, hipótese em que se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Existindo perigo de irreversibilidade da medida 

pleiteada, não há como conceder a tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE AMORIM BRETAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001557-24.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARILZE AMORIM BRETAS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que era aluna da instituição de 

ensino reclamada, tendo solicitado a transferência para outra instituição 

de ensino em janeiro/2018. Sustentou que a parte reclamada emitiu 

cobranças posteriores indevidas, que ocasionaram a negativação dos 

seus dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar a data em que foi solicitada a 

transferência do curso para outra instituição, tampouco que a parte 

reclamante quitou as mensalidades do período em que era aluna na 

instituição de ensino reclamada. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001196-07.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que em 2017 ingressou com ação 

em desfavor da parte reclamada, onde foi determinado que a unidade 

consumidora 6/2562465-1 fosse transferida de seu nome para nome de 

terceiro. Sustentou que a mencionada UC foi mantida em seu nome, e em 

2019 teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por 

débito oriundo da referida UC. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto à sentença prolatada na ação 

8080764-55.2017.811.0001 (ID 28037415), embora seja de difícil aferição 

neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto 

porque há evidências de que a UC 6/2562465-1 foi mantida no nome da 

parte reclamante, o que ocasionou a negativação dos seus dados. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2212 de 3769



mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DA MATTA E SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001276-68.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSENIL DA MATTA E SILVA MOREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que em 20/12/2019 quitou um 

débito que possuía com a parte reclamada, vencido em 8/9/2019. 

Sustentou que apesar do pagamento, seus dados foram mantidos nos 

cadastros de proteção ao crédito. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 

28078561), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou o débito que possuía com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001309-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001309-58.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 21/8/2019 

quitou um débito que possuía com a parte reclamada. Sustentou que 

apesar do pagamento, seus dados foram mantidos nos cadastros de 

proteção ao crédito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 

28080579), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou o débito que possuía com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR BOA MORTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001355-47.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DEJANIR BOA MORTE SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais e alegou que é usuária dos serviços de telefonia e 

internet prestados pela parte reclamada, e embora esteja em dia com o 

pagamento de suas faturas, encontra-se com os serviços suspenso. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento dos serviços contratados da parte reclamada. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto aos comprovantes de pagamento (ID 

28083540), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante está em dia com o pagamento das faturas emitidas pela 

parte reclamada. Observa-se também que a suspensão dos serviços de 

telefonia e internet ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer os serviços de internet e 

telefonia contratados pela parte reclamante, não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, restabeleça os serviços de internet e telefonia contratados pela 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001401-36.2020.8.11.0001 AUTOR: 

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que possuía débito com 

a parte reclamada, o qual foi objeto de parcelamento, conforme acordo 

firmado entre as partes. Sustentou que embora tenha efetuado o 

pagamento da parcela inicial do mencionado acordo, a negativação em 

seus dados permanece até esta data. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao protocolo de 

atendimento 74179054 e comprovante de pagamento (ID 28087856), 

embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte 

reclamante quitou a parcela inicial do acordo firmado com a parte 

reclamada. Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo 

de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações 

comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo 

de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição 

poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001418-72.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCOS MIGUEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que era aluna da instituição de ensino reclamada, sendo 

beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% 

da mensalidade cobrada, contudo, teve seus dados negativados a pedido 

da parte reclamada. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao contrato de financiamento estudantil (ID 

28090187), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante era beneficiária de financiamento estudantil no valor 

correspondente a 100% da mensalidade cobrada pela parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 
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horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021278-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021278-93.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LARISSA ALEXANDRE REDES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Conciliação. Tendo em vista que as obrigações de prestações 

sucessivas integram o pedido, independentemente de declaração 

expressa da parte reclamante, conforme preconiza o artigo 323 do Código 

de Processo Civil, os efeitos da tutela de urgência também se estendem as 

obrigações sucessivas que forem vencendo no curso do processo. No 

caso, nota-se que a tutela de urgência, concedida no ID 27532721, 

determinou que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da 

parte reclamante, em razão do não pagamento das faturas contestadas 

nos autos. Portanto, considerando que a obrigação de pagar as faturas de 

energia é sucessiva mês a mês, estendo os seus efeitos à fatura vencida 

em 15/1/2020. Por isso, determino que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2661152-5 em 

razão das faturas contestadas nos autos, sob pena de incidir a multa já 

arbitrada (ID 27532721). A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a 

parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor 

de R$119,78 (cento e dezenove reais e setenta e oito centavos), relativo 

ao período de inadimplência (janeiro/20) estimado com base na média 

mensal das faturas cobradas no período de março/19 a agosto/19, 

estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido 

depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, 

via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt 

no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001455-02.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: PATRICIA CARVALHO MONTEIRO DIAS REQUERIDO: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e 

alegou que mantinha contrato de seguro automobilístico com a parte 

reclamada, contudo, o contrato foi renovado automaticamente sem sua 

anuência. Sustentou que ante a renovação do contrato, foi debitado valor 

indevido em sua conta no mês de dezembro/19. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças relativas ao contrato que não firmou. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao protocolo de atendimento 20200107033609, embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamada renovou o 

contrato firmado com a parte reclamante, sem sua anuência. Observa-se 

também que o desconto de valores indevidos em conta corrente ocasiona 

perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar 

da parte reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua 

família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda 

consignar que a abstenção de efetuar novos descontos na conta 

bancária da parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já 

que esses poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças na 

conta bancária da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de 

multa fixa de R$1.000,00, por mês de desconto indevido. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança contestada nos autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001512-20.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MAICON FERREIRA NILO REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 
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concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco 

de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no 

caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 28107441). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIVINO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001649-02.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDO DIVINO SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada e que a fatura com vencimento em janeiro/20 cobrou valor muito 

acima de seu consumo médio, R$936,78. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento da mencionada fatura. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base nas 

faturas apresentadas nos autos (ID 2812203 a 28122546), constata-se 

que a fatura com vencimento em janeiro/20 registrou consumo acima da 

média registrada (1.074 kWh). Com isso, torna-se presumível a 

irregularidade no medidor e, consequentemente, há probabilidade do direito 

na revisão da referida fatura. Observa-se também que a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe 

ainda consignar que a determinação para não suspender o fornecimento 

de energia elétrica, não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/267061-0, em razão do não pagamento do débito contestado nesta 

ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte 

reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$417,59 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), 

relativo ao período de inadimplência (janeiro/20) estimado com base na 

média mensal das faturas do período de julho/19 a dezembro/19, estando 

os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança da fatura do mês com vencimento em janeiro/20. 

Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014377-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGLID DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014377-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: INGLID DA SILVA PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença. No ID 28133084 a parte reclamante noticia e comprova o 

descumprimento da obrigação de fazer, estabelecida no ID 25550658. 

Diante da prova do descumprimento da ordem judicial, presumo que a 

multa, outrora fixada no ID 27970711, foi insuficiente para impor o 

cumprimento da referida obrigação, razão pela qual, com fulcro no artigo 

537, § 1º, do Código de Processo Civil, majoro a multa para R$400,00 por 

dia, limitado à R$15.000,00. Intime-se a parte reclamada para que, no 

prazo de 5 dias, comprove o cumprimento da ordem judicial ou cumpra-a, 

sob pena de nova majoração. Decorrido o prazo concedido à parte 

reclamada, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de ser presumido o cumprimento da 

obrigação. Não havendo manifestação da parte reclamante, renove-se a 

conclusão (para Sentença). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001203-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001203-96.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SEBASTIAO MARTINS REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ESMERALDA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório por danos morais e alegou que possui apartamento no 
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condomínio reclamado, o qual apresenta infiltrações que comprometem a 

estrutura de seu imóvel. A título de tutela provisória de urgência, requereu 

que a parte reclamada se abstenha de cobrar as taxas condominiais, bem 

como realize o reparo em seu imóvel. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que as infiltrações permanecem até esta 

data. Ainda, não é possível compelir a parte reclamada a abster-se de 

cobrar a taxa condominial, porquanto ela corresponde ao rateio das 

despesas do condomínio onde o reclamante reside. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE TEIXEIRA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001777-22.2020.8.11.0001 AUTOR: 

IZETE TEIXEIRA CONCEICAO REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Nos termos do artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil, serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se 

relacionarem por continência com outra já ajuizada, sendo prevento o juízo 

que teve o primeiro registro ou distribuição. Importante esclarecer ainda 

que se dá a continência entre duas ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56, CPC). Assim, em análise 

destes autos, constata-se que não há identidade de causa de pedir e 

pedido destes autos com o que tramitam perante o 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá (8067355-75.2018.811.0001), razão pela qual indefiro o 

pedido de remessa destes autos para o mencionado juízo. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

negativa de exame mencionada na petição inicial. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001780-74.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUBENS ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001821-41.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FRANCISCO RUBENS ALVES DE BARROS REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 
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Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001811-94.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ALESSANDRO SARTORI REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que celebrou contrato 

de seguro veicular com a parte reclamada, e após acidente automobilístico 

envolvendo o referido bem, que ocasionou sua perda total, emitiu recibo 

do veículo em nome da parte reclamada, autorizando-a a transferi-lo para 

seu nome. Sustentou que a transferência da propriedade não foi realizada 

até esta data, tendo seus dados sido incluídos na dívida atividade em 

virtude de débitos tributários decorrentes do referido veículo automotor. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada 

compelida a transferir o bem para o seu nome. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto à autorização para transferência do veículo (ID 28153552), embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que o veículo foi entregue à 

parte reclamada em 15/10/1996. Observa-se também que a manutenção 

do veículo automotor em nome da parte reclamante ocasiona perigo de 

dano, pois ela terá atribuídos a si os débitos tributários dele decorrentes. 

Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte reclamada 

realize a transferência do bem para os seus dados não representa perigo 

de irreversibilidade, já que o bem poderá ser transferido novamente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize a transferência do veículo automotor Ford Del Rey L, placa ACX 

9428, 86/87, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$10.000,00 (dez mil reais). Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado 

à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada 

para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR 

e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010622-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOVAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos autos vislumbra-se que foi concedido à autora o prazo de 

05 (cinco) dias para que manifestasse acerca da divergência apresentada 

quanto ao polo passivo na petição inicial e nos autos do processo 

Devidamente intimada, o reclamante se manteve inerte. Assim, nota-se que 

o reclamante nada manifestou quanto ao polo passivo, devendo, portanto, 

a petição inicial ser indeferida por imposição legal. Posto isso, INDEFIRO a 

inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas devidas. Sem custas e honorários. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013773-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 
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termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELY ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002552-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIZELY ROSSI SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou a Ação indenizatória e alegou 

ser estudante de estética e cosmética na instituição da parte requerida e 

que até janeiro/2019 honrou com o pagamento das mensalidades. Relata 

que por motivos pessoais deixou de quitar as mensalidades até maio/2019 

e quando foi renegociar o débito, visto que a instituição não autoriza a 

rematrícula em caso de inadimplência, foi recusado pela ausência de 

pagamento da fatura no mês de maio/2019 no valor de R$3.616,59 sendo 

que as prestações da sua mensalidade é no valor de R$451,51. Afirmou 

que por várias vezes tentou solucionar a questão administrativamente 

para a quitação do débito e a rematrícula no curso, mas sem êxito (ID. 

225561608). Requereu a título de tutela de urgência que a parte requerida 

suspenda a cobrança do débito e se abstenha de incluir seu nome no 

cadastro de inadimplente. No mérito a indenização por danos morais. A 

liminar foi concedida conforme o ID. 22599092. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou a contestação no ID. 24173754 e sustentou a 

culpa exclusiva da aluna, a existência de inadimplemento, ausência de ato 

ilícito e de danos morais. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 24223241 

e impugnação à contestação no ID. 24508867. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a cobrança indevida e o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Falha 

na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo 

Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária 

Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte 

requerente sustentou que o serviço educacional foi prestado de forma 

ineficiente pela parte requerida, pois houve recusa no pagamento dos 

débitos em atraso em maio/2019 e da sua rematrícula. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

requerente evidencia, pelos documentos emitidos pela própria 

universidade (ID. 22561608) que solicitou o serviço apontado como 

ineficiente. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer 

prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi 

prestado de forma eficiente. Isto porque, não restou caracterizado que o 

valor cobrado de R$3.616,59 é devido e tampouco, que a parte requerente 

ficou inadimplente por mais de 90 dias, conforme previsto na Lei nº 

9.870/99. Vejamos: ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO 

PARTICULAR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE. 1. 

O indeferimento de matrícula em instituição de nível superior como ato 

realizado no exercício de função pública delegada da União é ato de 

autoridade a ensejar mandado de segurança, cuja competência para 

julgamento cabe à Justiça Federal. 2. A Constituição Federal, no art. 209, I, 

dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas 

gerais da educação nacional. 3. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor 

das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos 

arts. 5º e 6º, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral 

do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento à espécie, por 

disposição expressa da Lei 9.870/99. 4. O aluno, ao matricular-se em 

instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga 

ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço 

recebido. 5. O atraso no pagamento não autoriza aplicarem-se ao aluno 

sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por 

parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas a entidade está 

autorizada a não renovar a matrícula se o atraso é superior a noventa 

dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas. 6. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 725955/SP, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 18/05/2007, p. 

317). RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNO QUE NÃO QUITOU UMA DAS 

PARCELAS DA REMATRÍCULA - INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 90 DIAS - 

APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5º E 6 DA LEI N. 9.870/99 - 

IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS AULAS - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE NÃO 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

QUANTUM MINORADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Conquanto o contrato firmado entre a instituição de ensino e o aluno seja 

sinalagmático, a negativa de acesso de aluno às aulas, por motivo de 

inadimplência em prazo inferior a 90 (noventa) dias, ainda que se refira à 

renovação de matrícula, não configura exercício regular de direito, e sim 

ato ilícito, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei n. 9.870/99, em interpretação 

conjunta. 2. A situação vivenciada pelo requerente, impedido 

indevidamente de adentrar a universidade, suplanta o mero aborrecimento 

e configura dano moral. 3. Deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 10.000,00), em 

atendimento aos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT/TRU RI nº 006.2010.004.646-2, 

PROJUDI, julgado em 1º de julho de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES) Desse modo, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de 

serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da 
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imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

impossibilidade de matricular no curso, as tentativas administrativas de 

solucionar o impasse e a cobrança indevida, tem o condão de gerar o 

dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE 

TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE 

AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte 

autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo 

disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. 

Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo 

hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em hotel camas 

de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, acarretando em 

perda de tempo e angústia aos autores em país estrangeiro. Dano moral in 

re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do fato. 

Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/05/2011) APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 

70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin 

dos Santos, Julgado em 29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria 

do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo dano moral, quando o 

consumidor não aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. 

CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS 

BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E 

DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE 

PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. 

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL 

COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS 

DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. 

(...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é 

atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do 

CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à 

otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos 

disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário 

das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da 

qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio 

boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da 

atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 

1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a 

parte requerente poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, 

investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, 

evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso concreto, nota-se 

que o tempo despendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente, é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Reparação e repressão. 

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID. 22599092, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) julgar 

Parcialmente Procedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: c) determinar que a parte requerida a proceder no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a anulação da fatura com vencimento em MAIO/2019 no valor 

de R$3.616,59 (três mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e nove 

centavos), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); d) 

condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (26/08/2019, ID 23092240) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2220 de 3769



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020969-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUZA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020969-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO REQUERIDO: MARIA 

CLEUZA DE JESUS Visto. A parte requerente formulou o pedido de 

desistência do feito no ID 27536846, que pode ser acolhido sem a 

anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE: 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto, opino pela 

homologação do pedido de desistência da ação para fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de consequência, pela 

Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004518-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 

26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015026-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015544-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DE ALMEIDA SILVA VIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015833-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CAPPELLESSO DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011108-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2221 de 3769



Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011108-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. JOSÉ 

CARLOS DA SILVA ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no id. 

26361977 e sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação 

acostada no id. 26283011 e impugnação à contestação apresentada no id. 

26871620, requerendo perícia. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante quanto a assinatura gravada no 

documento juntado no id 26361978, no caso, será necessária prova 

pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente 

confeccionada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a incompetência e 

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigos 485, inciso X e 337, II, do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga ----------------------------------

-------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012556-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MIGUEL BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012556-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENIS 

MIGUEL BATISTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. DENIS 

MIGUEL BATISTA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

26540708 e arguiu as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia 

da inicial. No mérito sustentou relação jurídica, exercício regular do direito, 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26593833 e impugnação à contestação apresentada no ID 26641860. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 
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mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação do 

comprovante da existência de restritivo não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação indenizatória. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$122,16 (ID 25116043). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 26540721 e 26540735, nota-se que a 

parte reclamada apresentou contrato de cartão bancário, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas, e consequentemente, julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

-------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013819-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PIMENTA HORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009708-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CORREA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009708-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSINETE 

CORREA DA SILVA FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ROSINETE CORREA DA 
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SILVA FRANCA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que a parte promovida efetuou a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora. Aduziu 

ainda que a interrupção se deu por causa de faturas do mês de 

ABRIL/2019 que estão sendo cobradas que se encontram fora da sua 

média de consumo nos valores de R$ 1.011,60 e R$1.046,17. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu o reestabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica e a inexistência dos débitos das faturas 

questionadas (id. 24356947 a 24356948). Ao final, postulou indenização 

por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida no id. 24383631. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no id. 

26187388 e sustentou possibilidade da cobrança de débitos inerentes a 

recuperação de consumo, culpa exclusiva da promovente, exercício 

regular do direito e ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no id. 25904627 e impugnação à 

contestação apresentada no id. 26475547. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

cobrança excessiva de débito pretérito, o dano moral e o pedido 

contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. CONTESTAÇÃO DE FATURA. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (ABRIL de 2019) registraram consumo de 2.111 

Kwh (ID 26187747). Por outro lado, com base no do histórico de consumo 

(ID 26187747), nota-se que a média de consumo apurada no período 
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SETEMBRO/2018 a MARÇO/2019 é de 357 kwh. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial 

competente, pois o documento juntado no ID 26187447 a 26187773 foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. Quanto à ilicitude da 

suspensão do fornecimento de serviços essenciais, tais como água e 

energia elétrica, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa com as jurisprudências 

abaixo transcritas de todas as suas duas turmas e da corresponde 

sessão que julgam direito público: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL 

E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE 

AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO 

E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA 

INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, 

como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito 

referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do 

serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao 

mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão 

de débitos antigos. (...) (STJ AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 06/04/2017) ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. 

RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra 

entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial 

provido. (STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. 

ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL 

JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Considera-se demonstrado o 

dissídio jurisprudencial quando o aresto apontado como paradigma (REsp. 

909.146/RN, Rel. Ministro Humberto Martins) reflete a atual posição da 

Primeira Seção sobre a matéria. 2. É inviável a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese 

dos arts. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de 

Divergência providos. (STJ EREsp 1069215/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011) Em 

análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto às faturas inadimplentes (ID 

24356947), nota-se que o seu vencimento ocorreu em 30/07/2019 e a 

suspensão dos serviços apenas em 04/09/2019, evidenciando cobrança 

de débito pretérito e ensejando conduta ilícita da parte reclamada. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 
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PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito 

dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID 24383631, remetendo a 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório; 2) determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo 

de 30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com 

vencimento em 30/07/2019 (R$1.011,60 e R$1.046,17) da UC. 

6/1206663-5; 3) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (02/10/2019, id. 24721230) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 4) 

indeferir o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013993-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 
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ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009837-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009837-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GENILDO 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. GENILDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que a parte promovida efetuou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica de sua unidade consumidora. Aduziu ainda que a 

interrupção se deu por causa de faturas do mês de março/2019 que estão 

sendo cobradas que se encontram fora da sua média de consumo nos 

valores de R$ 444,96 e R$430,20. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o reestabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica 

e a inexistência dos débitos das faturas questionadas (id. 24389670 a 

2424389686). Ao final, postulou indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela foi concedida no id. 24398246. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no id. 26253876 e sustentou 

possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de 

consumo, culpa exclusiva da promovente, exercício regular do direito e 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

id. 26006490 e impugnação à contestação apresentada no id. 26475951. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a cobrança excessiva de débito pretérito, o 

dano moral e o pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. CONTESTAÇÃO DE FATURA. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 
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juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (MARÇO de 2019) registraram consumo de 977 

Kwh (ID 26253887 e 26254292). Por outro lado, com base no do histórico 

de consumo (ID 26253887), nota-se que a média de consumo apurada no 

período novembro/2018 a fevereiro/2019 é de 174 kwh. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial 

competente, pois o documento juntado no ID 26253880 a 2626254294 foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. Quanto à ilicitude da 

suspensão do fornecimento de serviços essenciais, tais como água e 

energia elétrica, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa com as jurisprudências 

abaixo transcritas de todas as suas duas turmas e da corresponde 

sessão que julgam direito público: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL 

E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE 

AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO 

E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA 

INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, 

como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito 

referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do 

serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao 

mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão 

de débitos antigos. (...) (STJ AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 06/04/2017) ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. 

RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra 

entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial 

provido. (STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. 

ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL 

JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Considera-se demonstrado o 

dissídio jurisprudencial quando o aresto apontado como paradigma (REsp. 

909.146/RN, Rel. Ministro Humberto Martins) reflete a atual posição da 

Primeira Seção sobre a matéria. 2. É inviável a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese 

dos arts. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de 

Divergência providos. (STJ EREsp 1069215/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011) Em 

análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto às faturas inadimplentes (ID 

24389675), nota-se que o seu vencimento ocorreu em 30/06/2019 e a 

suspensão dos serviços apenas em 23/09/2019, evidenciando cobrança 

de débito pretérito e ensejando conduta ilícita da parte reclamada. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 
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NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito 

dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID 24398246, remetendo a 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório; 2) determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo 

de 30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com 

vencimento em 30/06/2019 (R$444,96 e R$430,20) da UC. 6/1253391-5; 3) 

condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (27/09/2019, id. 25010428) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 4) indeferir o pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 
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sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010954-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010954-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia LUCIANO PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S/A. Em síntese 

alegou que contratou serviço de transportes aéreos com data de chegada 

no dia 08/08/2019. Asseverou que o atraso de voo ocasionou o atraso na 

sua chegada em 07 horas, situação que ultrapassa os meros 

aborrecimentos do cotidiano. Ao final postulou indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 26176876 e arguiu preliminarmente inépcia da inicial e no mérito, 

sustentou a existência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer 

a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 26257223 e impugnação no ID 26287875. É a síntese do necessário. 

Preliminares Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas 

antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26257223), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação. Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação de 

serviço, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 
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esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. No caso 

concreto, em análise dos autos, nota-se que a parte reclamante não juntou 

o seu bilhete de compra da passagem e, muito menos, o código 

localizador, impossibilitando assim detectar qual o horário previsto para a 

chegada no destino. Embora se deva proporcionar ao consumidor a 

facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no 

presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto 

porque o consumidor não é hipossuficiente para juntar o comprovante de 

passagem, já que, este pode ser impresso no momento da compra, e já 

ressalto que no ID 24680261 juntou-se a documentação da viagem, 

contudo o referido documento é ilegível e não se identifica códigos de 

identificador, tampouco números do voo que supostamente atrasou. 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que o voo 

chegou regularmente no horário previsto e, consequentemente, não 

havendo conduta ilícita da parte reclamada. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012581-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CESAR 

AUGUSTO STONA, TAIS MAIA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos, etc. CESAR AUGUSTO STONA E OUTRA ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Em 

síntese, alegou falha na prestação de serviços decorrente de 

cancelamento de voo, de Chapecó a Cuiabá, marcado para retorno no dia 

26/04/2016, contudo, a empresa unilateralmente alterou o voo para o dia 

28/04/2016, sendo necessário pagar hospedagem e demais gastos (id. 

25124053 e 25124087). Ao final, postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no id. 

26546969 e sustentou que o voo foi cancelado por problemas 

meteorológicos e que houve comunicação do atraso e realocação, 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

id. 26594640 e impugnação à contestação apresentada no id. 26878191. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que, os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido o cancelamento de voo por mais de 4 horas, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. ATRASO NA CONCLUSÃO DO TRANSPORTE. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 
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Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se na defesa da promovida que o voo previa a chegada 

da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 26/04/2016 às 

06h23 (ID 26546969, fls. 02). Todavia, como comprovado pela parte 

reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 28/04/2016 às 12h25 

(ID 26546969, fls. 09), ou seja, com atraso de mais de 30h, lapso este 

superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 

horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 
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Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte promovida a 

pagar as partes promoventes, conjuntamente, a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(22/11/2019, id. 27352764) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012033-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO OAB - MT10323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012033-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIDA 

PEREIRA JERONIMO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ELIDA PEREIRA JERONIMO ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório por danos morais em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Em síntese alegou que contratou serviço transportes aéreos para voos 

saindo de Cuiabá-MT/Porto Alegre-RS/Teresina-PI/Cuiabá-MT. Explicou que 

tratavam-se de voos para cumprir agenda profissional e que a promovida 

foi a companhia escolhida por ser de renome em escala nacional. 

Asseverou que após os compromissos em Porto Alegre o voo para 

Teresina foi cancelado e não foi reacomodada em outro, de forma 

precisou desmarcar toda sua agenda com clientes no local. Informou que 

até chegar em Cuiabá de volta teve ainda 2 voos cancelados, o que a fez 

chegar em seu destino na noite do dia 27/02. Alegou que a situação 

ultrapassa os meros aborrecimentos e ao final postulou indenização por 

danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 26457234 e no mérito, sustentou a 

existência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26500091 e impugnação no ID 26684431. É a síntese do necessário. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26500091), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação. Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação de 

serviço, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 
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delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o contrato com transporte aéreo previa viagem da 

parte reclamante ao destino contratado (Teresina/PI) em 25/02/2019 às 

02h00 (ID 24982279). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a 

parte reclamante foi reacomodada em outro voo, perdendo todos os 

compromissos profissionais do dia 26/02, tendo sua chegada em 

Guarulhos (local de conexão do voo) às 14h45, ou seja, com atraso de 16 

horas, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do 

atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura 

conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 

3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 
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responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora o intenso tráfego aéreo possa 

ser caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de 

excluir a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

“b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador 

responde pelo dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo 

contratado. § 1° O transportador não será responsável: b) no caso do item 

II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da 

autoridade aeronáutica, que será responsabilizada. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem 

o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 

402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na 

modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material 

na modalidade de perdas emergentes em decorrência das despesas que a 

companhia aérea promovida não custeou, no valor de R$140,00. Todavia, 

em exame das provas disponíveis nos autos, não há como ser deferido o 

dano material por falta de prova. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 
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Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (16 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para; b) indeferir o pleito por danos materiais; 

c)condenar a parte promovida pagarem à parte promovente a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (08/11/2019, ID 25977458) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CAROLINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011560-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINNE 

ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia CAROLINNE ARRUDA MONTEIRO DA 

COSTA OURIVES LUZ ajuizou reclamação com pedido indenizatório por 

danos morais em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese 

alegou que contratou serviço transportes aéreos de ida e volta de 

Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ. Asseverou que o voo de volta G3 2038 

fez com que chegasse com 05h05 de atraso no seu destino e tal situação 

ultrapassa os meros aborrecimentos. Ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 26319785 e no mérito, sustentou a existência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26373584 e impugnação 

no ID 26421659. É a síntese do necessário. Julgamento antecipado da lide. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26373584), a parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

e as partes reclamadas posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação. Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a falha na prestação de serviço, a excludente 

de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Atraso na conclusão do transporte. 

As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 
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artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o contrato com transporte aéreo previa viagem da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 04/10/2019 às 

16h50(ID 24831746). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 04/10/2019 às 21h55 (ID 

24831747), ou seja, com atraso de 5h05, lapso este superior ao 

legalmente permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a 

conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por caso fortuito externo, por isso, 

alega não possuir responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. 

Convém ainda consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de 

excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito 

interno integra o processo de elaboração do produto e execução do 

serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora o intenso tráfego aéreo possa 

ser caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de 

excluir a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

“b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador 

responde pelo dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo 

contratado. § 1° O transportador não será responsável: b) no caso do item 

II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da 

autoridade aeronáutica, que será responsabilizada. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 
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12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para; b) condenar as partes promovidas, 

solidariamente, pagarem à parte promovente a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(08/11/2019, ID 25978747) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011350-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011350-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIA DE 

ARRUDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. FLAVIA ARRUDA GOMES 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

no dia 01/10/2019 solicitou religação de energia na UC nº 6/2758320-2 no 

seguinte endereço: Rua Padre Gerônimo Botelho, nº 68, bairro Dom Aquino 

em Cuiabá para mudança de domicílio, contudo, seu pedido não foi 

atendido até a propositura desta ação (ID 24780087 a 24780089). Ao final, 

postulou indenização por danos materiais e morais. A antecipação de 

tutela foi concedida no ID 24792489. Devidamente citada, a promovida 

apresentou contestação no ID 26635630 e no mérito sustentou que a 

religação ocorreu no prazo de 5 dias úteis, visto que, a unidade 

consumidora está condicionada a uma vistoria a ser realizada em até 3 

dias úteis do pedido e após a inspeção supracitada e aprovadas as 

instalações, há ainda um prazo de 2 dias úteis para a efetiva ligação, 

inexistência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26343965 e 

impugnação à contestação no ID 26927004. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

demora na religação de energia e o dano moral. Assim, estando delimitado 

o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade 

e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Por 

esta razão, a concessionária deve efetivar a ligação da Unidade 

Consumidora do grupo B localizada em área urbana em 2 dias úteis (art. 

31 da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). Desta forma, quando a 

concessionária do serviço público ultrapassa o prazo informado na 

Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo assim 

conduta ilícita. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO 

CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. A parte autora requereu a ligação da sua unidade consumidora 

em 30/01/2014, sendo que até o ingresso da ação e deferimento do pedido 

liminar para ligação da energia elétrica na unidade consumidora do autor, 

em 18/02/2014, não havia ocorrido o fornecimento do serviço. A própria 

demandada reconhece que excedeu o prazo de 3 dias estabelecido por 

norma reguladora. Ademais, a responsabilidade das prestadoras de 

serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço. 

Inteligência dos arts. 14 e 22 do CDC. Não resta configurada situação 

excludente de responsabilidade, força maior, uma vez que os eventos 

climáticos aduzidos pela concessionária ocorreram por, no máximo, 8 dias, 

enquanto a demandada restou inerte por quase 20 dias. Dano moral 

configurado. A impossibilidade de utilização do imóvel em razão do 

descaso da concessionária com o consumidor ultrapassa o simples 

dissabor do cotidiano, pois, traz angústia e preocupação ao consumidor 

lesado, ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e 

qualquer impossibilidade, no seu fornecimento, sem explicação plausível, 

gera ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Quantum 

indenizatório fixado na sentença, R$ 2.500,00, mostra-se adequado aos 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis e em consonância 

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004953626, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

26/08/2014) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao documento juntado no ID 24780088, nota-se que o 

serviço de ligação foi solicitado em 01/10/2019 e este somente foi 

executado em 14/10/2019 (ID 26635633), ou seja, depois do prazo 

estabelecido pela resolução normativa da Anatel, ensejando conduta ilícita. 

DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
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PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida no ID 24792485, remetendo a 

discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (ID 25161186 – 10/10/2019) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011856-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAROLAINE 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia KAROLAINE ALVES DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 
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morais BANCO SANTANDER S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26430235 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26468919 e impugnação no ID 26735878. É 

a síntese do necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 2648919), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte reclamada, a 

excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. 

A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como 

a inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que 

o credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova 

constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, 

cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e da origem 

do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, 

caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com 

obrigação expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; 

ônus do qual a requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$1.086,72 e R$379,69 (ID 

24915390). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma 

evidência significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24915390 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 24915390), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$379,69), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar as 

preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 
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R$ 1.086,72 (um mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), 

referente ao contrato UG44083200000008331032 e R$379,69 (trezentos e 

setenta e nove reais e sessenta e nove centavos); d) determinar que a 

parte promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil 

reais); e) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); f) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008528-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008528-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLEONILSON COSTA LEITE REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. 

CLEONILSON COSTA LEITE ajuizou reclamação cível com pedido 

indenizatório em desfavor de BANCO PAN S/A. Em síntese, alegou que 

celebrou contrato de empréstimo consignado com parcelas descontas 

diretamente de seu salário, todavia, começou também a receber 

injustificadamente fatura de cartão de crédito e que o saldo devedor não é 

quitado mesmo após quatro anos de pagamento. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela não foi concedida no ID 24194964. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 25607007 e 

contestou os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 25682415 e não houve impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido se o empréstimo consignado celebrado pela 

parte reclamante ainda não foi quitado, se houve conduta ilícita pratica 

pela parte reclamada e se a parte reclamante sofreu dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA 

INDEVIDA. CLÁUSULA DIVERSA DO PACTUADO. Qualquer modalidade de 

contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Para Maria 

Helena Diniz “o principio da autonomia da vontade se funda na liberdade 

contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus 

interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, 

p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com 

aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta 

ilícita. No caso concreto, a parte reclamante alega que celebrou um 

contrato de empréstimo consignado com prestação mensal no valor de 

R$143,04 e que vem cobrando sucessivas parcelas sem fim. Em exame 

do conjunto fático probatório, mormente quanto ao contrato juntado no ID 

25607008, nota-se que as alegações da parte promovente não 

prosperam, pois é plenamente possível constatar que o contrato celebrado 

é de cartão de crédito, sendo o valor sacado R$2.572,65 e que a taxa de 

juros é de R$4,70% a 73,52% ao mês. Portanto, considerando que a 

cobrança não é indevida, visto que amparada em cláusulas contratuais, 

não há conduta ilícita praticada pela parte promovida. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar IMPROCEDENTE os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012923-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012923-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: DIANA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES 

DE LIMA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

IMOBILIARIA IGUACU LTDA – ME ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor de DIANA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES DE 

LIMA. Em síntese, alegou que celebrou, em 19/01/2015, Instrumento 

Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel com Alienação 

Fiduciária ficando a parte reclamante inadimplente no importe atualizado de 

R$ 1.236,78 (ID 25205871 a 25205874). Ao final, postulou a condenação 

da parte promovida ao pagamento do valor atualizado do débito. 

Devidamente citada, a parte promovida não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação, contudo, a parte 

promovida informa a quitação do débito executado. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26730949, ocasião em que a parte reclamante 

noticia que a reclamada efetuou extra processualmente o pagamento da 

dívida. A parte reclamante, ao noticiar o pagamento extra processual da 

dívida, implicitamente demonstrou seu desinteresse no tramite processual 

e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Em exame ao caso concreto, nota-se que, a parte reclamante 

pediu a desistência da ação, devido a quitação do débito em questão. 

Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária nestes 

autos, o processo deve ser extinto e, por isso, opino pela homologação da 

desistência e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. Pelo 

exposto, proponho pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC e do Enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010490-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010490-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. JOSE CARLOS LIMA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em síntese, alegou ter relação com a parte promovida por 

meio da linha telefônica número 65.9.9958-5953. Argumentou que no mês 

de abril, compareceu em dois estabelecimentos da promovida na tentativa 

de adquirir um aparelho telefônico, todavia, não foi possível proceder com 

a compra, entretanto, seu nome foi negativado indevidamente pela parte 

promovida decorrente de cobrança indevida no valor de R$ 80,86 lançado 

em sua fatura pelo cancelamento da compra. Sustentou que procurou 

administrativamente a promovida visando regularizar a fatura e pagá-la, 

mas não obteve êxito, interpondo a presente ação (id. 24560989 a 

24561162). Ao final, postulou indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela foi concedida no id. 24586089. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no id. 26282707 e arguiu a 

preliminar de inépcia da inicial e no mérito sustentou que houve 

cancelamento da linha telefônica (65) 99958-5953 por falta de pagamento, 

sendo devido o valor de R$ 64,99 pelo plano contratado, visto que, o valor 

de R$ 80,86 foi inserido na fatura por falha sistêmica pelo cancelamento 

da compra, não sendo contestado pelo promovente a fatura lançada com 

valor a maior, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência 

dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no id. 26110424 e 

impugnação à contestação no id. 26580794. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). INÉPCIA DA 

INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação do 

comprovante da existência de restritivo não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação indenizatória. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que, os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a cobrança indevida e o dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de telefonia foi prestado de forma ineficiente pela parte 
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reclamada, pois houve a cobrança indevida de cancelamento contratual de 

produto não adquirido no valor de R$ 80,86. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, 

por meio de protocolo de atendimento 20195882311405 da empresa 

reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente. Diante do 

protocolo de atendimento, presume-se que houve a solicitação do serviço 

questionado. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer 

prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi 

prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve 

falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24560989, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$4.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho rejeitar a preliminar arguida, e consequentemente, JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: 1) declarar a inexistência do débito de R$80,86 (oitenta reais e 

oitenta seis centavos); 2) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente e o desbloqueio da linha telefônica móvel (65) 99958-5953, 

sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 3) condenar a parte 

promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(22/11/2019 – id 27529943) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 4) a empresa reclamada, deverá, no 

prazo de 15 dias: (a) revisar a fatura impugnada, com base no valor do 

plano pactuado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 dias a partir 

da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o procedimento de 

interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 
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entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008802-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BEZERRA VARANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008802-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LETICIA 

BEZERRA VARANDA REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

Vistos etc. LETÍCIA BEZERRA VARANDA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Em 

síntese, alegou que desde maio de 2017 é possuidora de um celular 

Iphone 7 Rosé, GSM, 32gb, número de série: DNPSX2YKHG7J. E que a 

partir de 29 de junho de 2018, seu celular não ouvia e nem mesmo falava, 

permanecendo “mudo” e a tecla “alto falante” permanecendo “inativa”, 

impossibilitando-a de ouvir e ser ouvida durante a ligação, caracterizando 

problema no microfone de seu celular. Sustentou que buscou realizar o 

conserto, levando o aparelho celular para uma assistência técnica 

chamada “F-CELL”, mas foi informada que somente a Apple possuiria 

condições de sanar o problema técnico. Assim, entrou em contato com a 

assistência técnica da Apple em Cuiabá – Link TI pois recebeu a 

informação de que era um problema reconhecido pela Apple e que a 

empresa estava fazendo um “recall” daqueles aparelhos defeituosos, 

contudo, o representante da assistência informou que não era mais 

possível fazer o reparo sem custos, eis que a Apple proibiu de fazer. 

Alegou ainda, que a assistência técnica informou que a única opção a ser 

feita é a troca do aparelho defeituoso por outro novo, mediante o 

pagamento de R$ 1.870,00, conforme orçamento anexado, desta forma, 

interpôs a presente ação judicial (id. 24162276 a 24163078). Ao final, 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no id. 25723272 e arguiu a preliminar 

de incompetência e decadência. No mérito sustentou ausência dos 

elementos da responsabilidade civil, visto que, o produto não foi 

encaminhado a assistência técnica, inexistência de vício de fabricação, 

sem dano material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no id. 25754214 e 

impugnação à contestação acostada no id. 26019983. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial técnica para apurar o vício/defeito no produto (celular), visto 

que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial 

juntado pela parte reclamada. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 
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considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de conserto de produto foi prestado de forma ineficiente 

pela parte reclamada, pois o produto está com vício de fábrica. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamante não demonstra que possui o produto alegado como defeituoso 

(celular), pois sequer juntou a nota fiscal nos autos. Desta forma, não há 

conduta ilícita. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar IMPROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006352-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006352-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA SOUZA Vistos, etc. IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de MARIA DE 

FÁTIMA DE OLIVEIRA SOUZA. Em síntese, alegou que celebrou contrato 

de prestação de serviço especializado a destinação da realização dos 

eventos de encerramento e conclusão de curso universitário ajustando o 

valor de R$ 7.554,79, contudo, a promovida não realizou o pagamento dos 

mesmos, incorrendo na cláusula 6ª do contrato, ocorrendo a rescisão 

contratual e a devida cobrança de multa no importe atualizado de R$ 

1.940,28 (ID 22761532). Ao final, postulou a condenação da parte 

promovida ao pagamento do valor atualizado do débito. Devidamente 

citada, a parte promovida não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26462801 e não houve impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). REVELIA. Nos termos dos artigos 344 do CPC e 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte promovida não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Em análise do 

caso concreto, nota-se que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

25631732), entretanto, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

26462801), e não apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte promovida. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. LIMITES DO CONFLITO. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do 

débito exigido pela parte reclamante, no importe atualizado de R$ 1.940,28 

(hum mil, novecentos e quarenta reais e vinte oito centavos), conforme 

planilha juntada no ID 22761532. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho 

decretar a revelia da parte promovida e julgar PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 1.940,28 (hum mil, 

novecentos e quarenta reais e vinte oito centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do cálculo atualizado do 

débito (10/07/2019 – ID 22761532) e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação (23/10/2019, cf. ID 

25631732); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002669-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL 

JOAO DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002929-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

KATIA GUSMAO DE CAMPOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002929-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO EXECUTADO: EDSON LUIZ DE LIMA, 

KATIA GUSMAO DE CAMPOS LIMA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo, em 

razão da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011052-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

MAURISSEIA CORDEIRO CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011052-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO GABRIEL PEREIRA SILVA, 

MAURISSEIA CORDEIRO CUNHA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015856-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FERNANDES PEIXOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YASMIM MEIRA PELEGRINI OAB - MT27107/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015856-40.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: CRISTIANE FERNANDES PEIXOTO 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. 

II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo executivo, em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei 

n. 9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013491-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013491-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERLON 

PEREIRA DE FREITAS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010822-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010822-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISABETH 

DA GUIA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ELISABETH DA GUIA LIMA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26409869 e arguiu preliminarmente a 

inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 2627203 e 

impugnação à contestação apresentada no ID26690832 Considerando que 

a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

26690832), no caso, será necessária prova pericial para apurar se a voz 

constante no áudio juntado no ID 26409873 foi efetivamente pertence à 

parte reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção de 

prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto 

isso, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza Leiga Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando 

da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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IVANILDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011534-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVANILDO 

DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IVANILDO DOS SANTOS 

PEREIRA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que no dia 30/09/2019 solicitou transferência de titularidade e 

religação de energia na UC nº 6/2703763-9, contudo, houve informação de 

um débito no importe de R$ 36,01, sendo requerido o pagamento do 

mesmo para realizar os pedidos. Desta forma, houve a quitação, contudo, 

seu pedido não foi atendido até a propositura desta ação (ID 24821422 a 

24821427). Ao final, postulou a restituição dobrada do valor pago e 

indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida no ID 

24837352. Devidamente citada, a promovida apresentou contestação no ID 

26633458 e no mérito sustentou que o padrão do promovente estava em 

desacordo com a norma NDU 001 e que ele deveria proceder com a 

devida adequação para que a concessionária realizasse a restauração do 

serviço, ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do promovente, 

inexistência de dano material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência 

dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26373573 e 

impugnação à contestação no ID 26925671. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

demora na transferência de titularidade e religação de energia, o dano 
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material e moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm 

o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai 

da redação do artigo 22 do CDC. Por esta razão, a concessionária deve 

efetivar a ligação da Unidade Consumidora do grupo B localizada em área 

urbana em 2 dias úteis (art. 31 da Resolução Normativa 414/2010 da 

Aneel). Desta forma, quando a concessionária do serviço público 

ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço 

ineficiente, cometendo assim conduta ilícita. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. A parte autora 

requereu a ligação da sua unidade consumidora em 30/01/2014, sendo 

que até o ingresso da ação e deferimento do pedido liminar para ligação da 

energia elétrica na unidade consumidora do autor, em 18/02/2014, não 

havia ocorrido o fornecimento do serviço. A própria demandada 

reconhece que excedeu o prazo de 3 dias estabelecido por norma 

reguladora. Ademais, a responsabilidade das prestadoras de serviço 

público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço. Inteligência 

dos arts. 14 e 22 do CDC. Não resta configurada situação excludente de 

responsabilidade, força maior, uma vez que os eventos climáticos 

aduzidos pela concessionária ocorreram por, no máximo, 8 dias, enquanto 

a demandada restou inerte por quase 20 dias. Dano moral configurado. A 

impossibilidade de utilização do imóvel em razão do descaso da 

concessionária com o consumidor ultrapassa o simples dissabor do 

cotidiano, pois, traz angústia e preocupação ao consumidor lesado, 

ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e qualquer 

impossibilidade, no seu fornecimento, sem explicação plausível, gera 

ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Quantum 

indenizatório fixado na sentença, R$ 2.500,00, mostra-se adequado aos 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis e em consonância 

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004953626, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

26/08/2014) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao documento juntado no ID 27821426, nota-se que o 

serviço de ligação foi solicitado em 30/09/2019 e este foi executado 

somente após a intimação da liminar concedida em 10/10/2019 (ID 

24837352 e 25099918), ou seja, depois do prazo estabelecido pela 

resolução normativa da Anatel, ensejando conduta ilícita. DANO MORAL. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 
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RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida no ID 24837352, remetendo a 

discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (ID 25099918 – 10/10/2019) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014841-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014841-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCELIA 

MENDES DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. . III - 

Considerando que o pagamento será realizado judicialmente, o devedor 

deverá juntar nos autos o (s) comprovante (s) de depósito, até 48 horas 

após o prazo estabelecido para o pagamento, sob pena de ser presumido 

o inadimplemento. IV - Caso o pagamento tenha sido pactuado em 

parcelas, desde já fica autorizada a expedição dos respectivos alvarás, à 

medida que os pagamentos forem sendo feitos. Nessa hipótese, 

arquivem-se provisoriamente, até a quitação integral do débito. V - Com o 

pagamento integral da dívida e a expedição de todos os alvarás, 

arquive-se definitivamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014575-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE JUSTINA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015454-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEY MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017236-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES FEITOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015261-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SANTANA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015324-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DELCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009245-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIYSSON RODRIGO MARIN MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009245-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALIYSSON 

RODRIGO MARIN MACEDO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 

- ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. ALLYSSON 

RODRIGO MARIN MACEDO ajuizou reclamação com pedido condenatório 

em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, 

AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA ME e TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME. Em síntese, alegou que contratou serviços de turismo, 

com destino a Fortaleza, compreende passagem aérea nos dias 

30/04/2019 a 07/05/2019, no valor de R$ 2.069,04 com as promovidas, 

bem como, alugou apartamento no valor de R$ 2.684,32, contudo, as 

promovidas não cumpriram o contrato, e consequentemente, teve que 

cancelar o aluguel do apartamento, não sendo reembolsado no valor de R$ 

298,18 e tampouco do valor pago pelo pacote (id. 24254837). Ao final, 

postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente citadas, 

as partes reclamadas apresentaram contestação no id. 26034033 e 

arguiram ilegitimidade passiva e no mérito sustentaram que a culpa foi 

devido a empresa Avianca entrar em recuperação judicial no mês de 

dezembro de 2018 e continuar vendendo bilhetes normalmente aos 

consumidores, e após 4 meses a ANAC informar que todos os bilhetes 

vendidos estavam suspensos, inexistência de culpa, ausência de dano 

material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no id. 25792923 e impugnação à 

contestação apresentada no id. 26296983. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que, os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido o cancelamento do pacote, o dano material e 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. ALTERAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA COMPANHIA 

AÉREA. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o 

passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a 

alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da 

passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em 

especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao 

passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão 

ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos 

internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A não 

observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação 

em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. Estas são as 

regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. 

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. No caso dos 

autos a parte reclamante sustentou que o serviço de turismo foi prestado 

de forma ineficiente pela parte reclamada, pois houve cancelamento do 

pacote, sem a devolução do valor pago. Em análise dos autos, observa-se 

pelo contrato juntado nos autos que o pacote previa viagem da parte 

reclamante ao destino contratado (Fortaleza/CE) em 30/04/2019 (ID 

24254837). Todavia, o voo foi cancelado e não houve reacomodação do 

passageiro em outro voo, tampouco, a devolução do valor pago, como 

reconhecido pela parte reclamada. Portanto, diante da ausência de 

reacomodação da parte reclamante dentro do prazo estabelecido, a 

conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta ilícita. DANO 

MATERIAL Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência do pagamento de despesas de aluguel de 

apartamento (R$ 298,18) e do pacote de turismo (R$ 2.069,04) no valor 

total de R$2.367,22. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto 
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aos documentos juntados com a inicial (id. 24254837 e 24254838), nota-se 

que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor 

postulado, fazendo a parte promovente jus à indenização pelos danos 

materiais. DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 24254837, pode-se afirmar que o pagamento de pacote de turismo, 

no valor de R$2.069,04, sem o correspondente reembolso é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto 

que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano 

moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar a preliminar arguida, e 

consequentemente, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) condenar as 

partes promovidas, solidariamente, a pagarem a parte promovente a 

quantia de R$ 2.367,22 (dois mil, trezentos e sessenta sete reais e vinte 

dois centavos) a título de danos materiais corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (30/04/2019, id. 24254837), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; 2) condenar as partes promovidas, 

solidariamente, a pagarem a pagar à parte promovente a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (11/10/2019, id. 25016860) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 
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homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009415-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009415-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILSON 

GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. NILSON 

GONÇALVES DE QUEIROZ ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor de LOJAS AMERICANAS e SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. Em síntese, alegou que comprou uma TV LED 32 

POLEGADAS DA MARCA SAMSUNG no valor R$ 899,00, no dia 

06/09/2019. E que ao retirar a televisão da caixa em sua residencia e ligou, 

já verificou que constava umas listas azuis na tela da tv. Sustentou que se 

deslocou até a loja da 1ª promovida visando a troca do produto, em vista 

do defeito do produto, mas não obteve êxito, e assim registrou boletim de 

ocorrência, e interpôs a presente ação judicial (id. 24290688 a 24291297). 

Ao final, postulou indenização por danos materiais e morais. A 

antecipação de tutela não foi concedida no id. 24297847. Devidamente 

citadas, as partes promovidas apresentaram contestações no id. 

25791530 e 25803824 e arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva, 

incompetência, falta de interesse de agir. No mérito sustentaram ausência 

dos elementos da responsabilidade civil, visto que, o produto não foi 

encaminhado a assistência técnica, culpa exclusiva de terceiro, ausência 

do ato ilícito, inexistência de vício de fabricação, sem dano material e 

moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência 

de conciliação acostada no id. 25875588 e impugnação à contestação 

acostada no id. 26417700. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, 

no caso, será necessária prova pericial técnica para apurar o defeito no 

produto (televisão). No caso concreto, por ser necessária a produção de 

prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da 

Lei 9.099/95 e artigos 485, inciso X e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

Madalena Teixeira Juíza Leiga -----------------------------------------------------

------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008984-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008984-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANDRO 

ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., AYMORE Vistos etc. ELIANDRO ROSA DOS SANTOS 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de CVC BRASIL 

E OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em síntese, alegou que celebrou 

contrato com as partes promovidas com pagamento em oito parcelas. 

Aduziu que a última parcela foi paga por meio de transferência bancária, 

sustentando que o mesmo encontra-se quitado, contudo, houve inscrição 

de seu nome no cadastro de inadimplentes (id. 24191089 a 24191831). Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. A antecipação de tutela não foi 

concedida no id. 24196774. Devidamente citadas, as partes reclamadas 

apresentaram contestação no id. 25668823 e 25920600 e arguiram a 

preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito sustentaram inexistência de 

reclamação prévia, exercício regular do direito, culpa exclusiva de 

terceiro, ausência de dano moral. Ao final arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no id. 25755806 e a 

promovente apresentou impugnação à contestação no id. 26028536. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). ILEGITIMIDADE PASSIVA. A indicação na petição inicial das 

partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 
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existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA DE 

DÍVIDA QUITADA. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, 

podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar 

entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de 

R$614,44, com vencimento em 25/07/2019 (contrato 20029828133000). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao comprovante juntado no ID 24191791, constata-se que o 

referido débito encontra-se efetivamente quitado. Inclusive, verifica-se 

que a 1ª parte promovida orientou o promovente a realizar o depósito do 

débito em atraso em sua conta bancária, visando a quitação do mesmo (id. 

25668831). Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são 

suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança 

indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte 

reclamada. RESTRITIVO DE CRÉDITO. Havendo mora de dívida existente, 

nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo 

de crédito em nome do devedor e mante-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do 

vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida 

negativa, nos termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser 

excluído no prazo de 5 dias úteis. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, 

possui vencimento em 25/07/2019 (ID 24191831), foi paga em 02/08/2019 

(ID 24191791) e que a prova do restritivo foi emitida em 12/09/2019 (ID 

24191831). Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é 

ilegitimo, pois o restritivo foi emitido depois da prova de pagamento. 

Portanto, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada. 

DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 
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existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24191831, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto aos valores do restritivo (R$614,44), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$ 4.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar a preliminar 

arguida, e consequentemente, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

dos débitos de R$ 614,44 (seiscentos e quatorze reais e quarenta quatro 

centavos); b) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(25345344 – 08/10/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MANOEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006743-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL 

FERNANDES BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC 

S.A. Vistos etc. MANOEL FERNANDES BARBOSA SILVA ajuizou ação 

com pedido indenizatório em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Em síntese, alegou que firmou contrato de 

financiamento com a parte promovida, e embora as parcelas sejam 

regularmente adimplidas, tem recebido cobrança indevida da parcela 

vencida em julho/2019. A título de tutela provisória de urgência, requereu 

que a parte promovida se abstenha de negativar seus dados, de cobrar o 

débito quitado e de propor ação de busca e apreensão do veículo objeto 

do contrato de financiamento. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida e indenização por danos morais. A antecipação de 

tutela não foi concedida no id 23675473 / 23908052. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no id. 25507765 e arguiu a 
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preliminar de falta de interesse de agir e no mérito, sustentou ausência de 

pretensão resistida, a inexistência de culpa e ausência de dano moral, 

sobretudo pelo fato de não haver provas de que as ligações telefônicas 

sequer identificam que os números são realmente do banco requerido. Ao 

final requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no id 25261465 e impugnação a contestação no id 25714276. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, 

o simples fato de a parte reclamante noticiar a resistência da parte 

contrária na satisfação voluntária de sua pretensão, necessitando da 

interposição de ação judicial, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

da necessidade processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

de serviços e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Quitação da dívida. A prova inequívoca do pagamento 

cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o 

credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do 

Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. 

PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, 

compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na 

hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que 

os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, 

ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da dívida cobrada 

no valor de R$1.478,55, com vencimento em 30/07/2019. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

comprovante juntado no ID 23658334, constata-se que o referido débito 

encontra-se efetivamente quitado. Portanto, considerando que as provas 

juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se 

que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por 

parte da parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do caso concreto, 

pode-se afirmar que a simples cobrança, sem a existência de restritivo de 

crédito, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste 

sentido: COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - 

DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) Isto porque, nota-se que a parte reclamante não demonstra 

que encaminhou o boleto quitado demonstrando o pagamento do mesmo a 

parte promovida, o qual, poderia ser demonstrado até mesmo por meio de 

simples número de protocolo de call center. Além disso, também, não 

restou comprovado nos autos que as diversas ligações telefônicas são da 

parte promovida. Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é 

devida a indenização por danos morais. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho rejeitar a preliminar arguida, e consequentemente, julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) determinar que a parte reclamada, abstenha em 

realizar cobranças em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 
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pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ) b) indeferir a indenização por danos morais. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010651-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GREGORIO 

AQUINO DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. GREGORIO 

AQUINO DA CONCEIÇÃO ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no 

ID 26437350 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial, falta de 

interesse de agir, incompetência, e no mérito sustentou inadimplência 

contratual, exercício regular do direito, inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos e formulou 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

26153678 e impugnação à contestação apresentado no ID 26896373. A 

parte promovida juntou áudio no ID 26437351. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 
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(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial fonética para apurar se a voz 

constante no áudio é efetivamente da parte reclamante, visto que não 

houve impugnação da parte contrária. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

o dano moral e o pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A 

cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a 

inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o 

credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva 

de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$121,96 (ID 24602775). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao áudio de ligação telefônica de atendimento em call center, 

juntado no id 26437351, nota-se que a parte reclamante confirmou a 

contratação do plano controle oferecido pela parte reclamada. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentico a referida 

gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que 

foram identificados dados da parte reclamante (nome completo: Gregorio 

Aquino da Conceição, CPF: 107.745.481-34, data de nascimento 

04/01/1940, endereço: na Rua Dom Carlos Luis D’amour, 636- Bairro Santa 

Isabel - Cuiabá/MT, nome da mãe: Atanasia Aquino de Andrade) 

evidenciando a contratação. Relevante consignar também que a gravação 

telefônica não agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações 

telefônicas (art. 5º, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação 

realizada por um dos interlocutores. Neste sentido: REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO 

TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. 

AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 

211/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada 

por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo 

apta sua utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg 

no AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita 

praticada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida (R$ 121,96) 

e com base nos fatos alegados pela parte promovente (fraude), sendo 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no id. 24602775, é possível apurar que a parte 

promovente ainda deve a quantia de R$ 121,96, referente a inadimplência 

do contrato de telefonia, vencido em 17/03/2019. Por esta razão, o pedido 
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contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Pelo exposto, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e consequentemente, julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte promovente a pagar à parte 

promovida a quantia de R$ 121,96 (cento e vinte um reais e noventa seis 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 

397, caput, do Código Civil); Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005366-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATILIA 

ROSA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ATILIA ROSA DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

é cliente da empresa promovida e que no dia 28/08/2019 teve o 

fornecimento de energia cortada devido a fatura vencida em 23/08/2019. 

Sustentou que realizou a quitação da fatura vencida e apresentou junto a 

empresa reclamada que informou o restabelecimento dos serviços em 24 

horas, contudo, já se passaram 03 dias e a sua energia ainda se encontra 

cortada (id 23077395). Ao final, postulou indenização por danos materiais 

e morais. A antecipação de tutela foi concedida no id 23085713. 

Devidamente citada, a promovida apresentou contestação no id 25262800, 

e no mérito sustentou auto-religação do sistema de medição, inexistência 

de dano material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no id 24962710 e impugnação à 

contestação no id 25429278. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LIMITES DO CONFLITO. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a demora na 

religação do fornecimento de energia elétrica, o dano material e moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

DEMORA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação 

do artigo 22 do CDC. Por esta razão, a concessionária deve restabelecer 

o fornecimento de energia elétrica de Unidade Consumidora localizada na 

área urbana em 24 horas (art. 176, inciso I, da Resolução Normativa 

414/2010 da Aneel). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que não evidência de que a parte reclamante requereu 

o serviço de ligação da Unidade Consumidora, pois sequer apontou o 

número de protocolo de atendimento em call center. Se não houve a 

solicitação do serviço pela parte reclamante não há como apurar se este 

foi executado no prazo normativo. Portanto, diante da ausência do número 

de protocolo, presume-se que não houve a solicitação do serviço e que 

não há evidência de conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para revogar a decisão que deferiu a 

tutela provisória de urgência no ID 23085713, cessando integralmente 

todos os seus efeitos; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos.Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009021-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009021-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO 

FERNANDES REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. FERNANDO FERNANDES ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor de SOMATEM 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA. Em síntese, 

alegou que pagou os débitos em atraso junto a promovida, mas a mesma 
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não excluiu seu nome do cadastro de inadimplentes (ID 24202491 a 

24202524). Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. A antecipação de 

tutela foi concedida no ID 24238475. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 25805223 e sustentou ausência 

de dano moral. Ao final arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 25735789 e a promovente 

apresentou impugnação à contestação no ID 26015134. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. RESTRITIVO DE CRÉDITO. Havendo mora de dívida existente, 

nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo 

de crédito em nome do devedor e mante-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do 

vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida 

negativa, nos termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser 

excluído no prazo de 5 dias úteis. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, 

possui vencimento em 31/12/2017 (ID 24202524), foi paga em 11/08/2019 

(ID 24202491) e que a prova do restritivo foi emitida em 16/09/2019 (ID 

24202524). Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é 

ilegitimo, pois o restritivo foi emitido depois da prova de pagamento. 

Portanto, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada. 

DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24202524, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 
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também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto aos valores do restritivo (R$540,00), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$ 4.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência dos débitos de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta 

reais); b) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(25009014 – 27/09/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009073-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009073-32.2019.8.11.0001 INTERESSADO: FERREIRA 

& PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: LAURA CRISTINA PAES DE BARROS 

Vistos, etc. FERREIRA & BOMBARDA LTDA ME ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor de LAURA CRISTINA PAES DE BARROS. 

Em síntese, alegou que celebrou contrato de prestação de serviço para 

confecção de álbum de fotografias ajustando o valor de R$ 1.992,00, 

contudo, a promovida não realizou o pagamento dos mesmos sendo 

credora do valor atualizado no importe de R$ 3.010,69 (ID 24214749 a 

24214751). Ao final, postulou a condenação da parte promovida ao 

pagamento do valor atualizado do débito. Devidamente citada, a parte 

promovida não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

26367452 e não houve impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

REVELIA. Nos termos dos artigos 344 do CPC e 20 da Lei 9.099/95, 

considera-se revel quando a parte promovida não comparece à audiência 

de conciliação e/ou não apresenta contestação. Em análise do caso 

concreto, nota-se que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

25310414), entretanto, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

26367452), e não apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte promovida. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. LIMITES DO CONFLITO. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do 

débito exigido pela parte reclamante no importe deR$ 3.010,69 (três mil e 

dez reais e sessenta nove centavos), conforme planilha juntada no ID 

24214751. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho decretar a revelia da 

parte promovida e julgar PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 
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extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte promovida a 

pagar à parte promovente o valor de R$ 3.010,69 (três mil e dez reais e 

sessenta nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do cálculo atualizado do débito (21/08/2019 – ID 24214751) e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (16/10/2019, cf. ID 25310414); Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETTI LEITE LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006974-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARILZA 

DE FATIMA SOUZA REQUERIDO: MARIA GORETTI LEITE LACERDA Vistos 

etc. MARILZA DE FATIMA SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor de MARIA GORETTI LEITE LACERDA. Em 

síntese, alegou que firmou contrato de compra e venda de imóvel, 

referente ao apartamento n° 104, localizado no edifício Portal das Araras, 

localizado na Rua João Severiano da Fonseca, n° 295, Bairro Araés, nesta 

Capital, no dia 17/05/2018. Sustentou que restou pactuado no contrato, na 

cláusula oitava que a Compromitente Vendedora era responsável pelas 

pendências tributárias incidentes sobre o imóvel, cujos fatos geradores 

nascessem até a data da entrega do mesmo à Compromitente 

Compradora, inclusive, que no parágrafo único a promovida afirmou 

inexistirem débitos dessa natureza. Afirmou que a promovida não liquidou 

as pendências tributárias incidentes sobre o imóvel cadastrado no setor 

tributário sob n. 01.8.13.058.0133.004, visto que, o fato gerador do tributo 

se dá no primeiro dia do mês de março do ano do exercício fiscal, 

conforme o Art. 208 – A do Código Tributário do Município de Cuiabá, 

sendo que ocorreu na imissão na posse do imóvel a mais de 2 meses 

após a ocorrência do fato gerador do IPTU de 2018 (id 23747626 a 

23747629). Ao final, pleiteou pela obrigação de fazer a promovida liquidar 

o IPTU de 2018 e dos anos anteriores do imóvel em questão. A 

antecipação de tutela não foi concedida no id. 23761822. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no id. 25503332 e 

arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito 

sustentou que vendeu o imóvel a promovente mas que nunca admitiu ou 

assumiu qualquer obrigação de pagar o IPTU do exercício integral de 2018 

visto que a partir de 30/05/2018 a promovente passou a ser a titular da 

posse do imóvel em questão. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos e litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

id. 25279258 e impugnação à contestação acostada no id. 25603651. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). INÉPCIA DA INICIAL. Nos termos 330 do CPC, “considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Em 

se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 

do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, 

devendo ser flexibilizado para que não sejam violados os princípios da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido 

formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e 

suscinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à 

parte reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui 

causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e pedidos 

determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição inicial foi 

devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte contrária 

condições de defesa, e ao juízo o julgamento de mérito da demanda. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 
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material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido o pagamento do tributo de IPTU. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. RESPALDO CONTRATUAL DA 

COBRANÇA. Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio 

da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser 

concebidos como o resultado da convergência de vontades totalmente 

livres dos pactuantes. Para Maria Helena Diniz “o principio da autonomia da 

vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no 

poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de 

vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados 

pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando um dos 

contratantes efetua cobrança com aspectos diversos do que foi 

expressamente pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a 

parte reclamante alega que celebrou um contrato de compra e venda de 

imóvel restando pactuado entre as partes, conforme a cláusula 8ª, que a 

promovida é responsável pelas pendências tributárias incidentes sobre o 

imóvel cujos fatos geradores nascessem até a data da entrega do mesmo 

à Compromitente Compradora. Em exame do conjunto fático probatório, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID. 23747626, nota-se que a parte 

promovida não cumpriu o que determina a cláusula 8ª do contrato de 

compra e venda de imóvel, conforme noticiado pela parte reclamante. 

Verifica-se que ficou pactuado na respectiva cláusula a inteira 

responsabilidade da Vendedora quanto aos impostos e taxas incidentes 

sobre o imóvel que possuíam fato gerador até a data de entrega do 

mesmo, ficando a cargo da Compradora a partir da data da assinatura do 

contrato ocorrida em 17/05/2018. No presente caso, a Lei Tributária 

Municipal (Lei Complementar nº 43/1997) prevê no seu art. 208-A que o 

fato gerador do IPTU ocorre no dia 1º de março de cada ano, e que o 

respectivo imposto pode ser cobrado em parcelas até dezembro do 

mesmo exercício. Ressalta-se que a promovente tomou posse do imóvel 

em 17/05/2018, isto é, após a ocorrência do fato gerador do IPTU de 2009, 

2010 e 2018. Além disso, a questão do parcelamento do imposto é 

prerrogativa do ente público e não do contribuinte, sendo certo que 

compete a parte promovida o pagamento dos mesmos. Portanto, 

considerando que o pagamento do IPTU de 2009 a 2018 é de 

responsabilidade da parte promovida, visto que está amparada em 

cláusulas contratuais, há conduta ilícita. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância 

de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas 

no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho julgar 

PROCEDENTE os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

quitação integral do IPTU ,referente aos anos de 2009, 2010 e 2018, em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$6.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 2) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011153-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011153-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZENILDA 

NOVAES SANTOS REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA Vistos, etc. ZENILDA NOVAES SANTOS ajuizou ação 

indenizatória em desfavor de BANCO PAN. Em síntese, alegou que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2265 de 3769



desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. A antecipação de tutela foi concedida no ID. 24732059. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

26245370 e sustentou o exercício regular do direito, aplicação da Súmula 

385, a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26285204 e impugnação à contestação no ID 26515669. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$43,30 (ID 24728085). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 
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comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26245793, nota-se que existe 

outras restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz. Todavia, os restritivos 

preexistentes encontram-se judicializados por meio do processo 

1018074-41.2019.8.11.0001 situação em que afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ. Embora os restritivos preexistentes, mas pelo fato 

destes estarem judicializados, o restritivo impugnado, tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto aos 

valores dos restritivos (R$40,65 e R$39,90), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

24732059, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; 2) declarar a inexistência do 

débito de R$43,30 (quarenta três reais e trinta centavos); 3) determinar 

que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); 4) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 24728085 – 10/06/2019) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014075-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA SAVANA SOARES BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021609-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCICLEIA DA SILVA BRAZIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021609-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCICLEIA 

DA SILVA BRAZIL REQUERIDO: GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 

SPE LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando 

as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos (inciso I). O artigo 

292, inciso II, do CPC, preconiza que na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida, que se equivale ao valor do contrato 

negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA 

CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. No caso 

específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da 

causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual 

procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte autora requer 

a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 

260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais Cíveis, 

afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. 

Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 DF 

0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO CONTRATO. 

ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, o valor 

dado à causa deve levar em consideração o proveito econômico 

pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do contrato. 

Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de origem, 

pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem como sejam 

declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da avença, a fim 

de reaver o montante desembolsado a título de sinal e parcelas pagas na 

proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta não busca somente 

\"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e 

exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio jurídico\". Desse 

modo, versando o objeto da presente demanda sobre rescisão do 

contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do próprio 

pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. Recurso 

conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa. 

ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

do contrato negociado (R$99.448,80, cf. ID 27613323) é superior ao teto 

do Juizado Especial Cível (R$39.920,00 = R$998,00 x 40) este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007828-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007828-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSLAINE 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. JOSLAINE 

LOPES DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 
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desfavor de OI MÓVEL S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 25713074 e 

sustentou relação jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos, e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 25547853 e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que, os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do crédito em favor da parte promovida e o pedido contraposto. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$378,71 (ID 23968678). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 25713074), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. DANO MORAL. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 
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existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 23968678, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 378,71), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 4.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 378,71 (trezentos e setenta oito reais e 

setenta um centavos); b) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (03/05/2019 – ID 23968678) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e) retificar o polo 

passivo para constar a empresa OI MÓVEL S/A inscrita no CNPJ sob o n. 

05.423.963/0001-11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014399-70.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ELITON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020832-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020832-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007551-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON CEZARO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007551-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRESON 

CEZARO DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. ANDRESON 

CEZARO DE OLIVEIRA ALVES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor de VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no 

id. 26589581 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial. No mérito sustentou 

inadimplência contratual, exercício regular do direito, inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos, 

formulou pedido contraposto e litigância de má-fé. A parte promovida 

juntou áudio no id. 26589583. Ata da audiência de conciliação acostada no 

id. 26371879 e impugnação à contestação no id. 26607042, requerendo 

perícia. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, 

no caso, será necessária prova pericial fonética para apurar se a voz 

constante no áudio juntado no id. 26589583 é da parte promovente. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente 

para processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho 

acolher a incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigos 485, 

inciso X e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 
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Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020789-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI COUTINHO LESSA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO BASTOS (REQUERENTE)

NILSON MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020789-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILSON 

MATIAS, MARCO ANTONIO BASTOS, GIOVANI COUTINHO LESSA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021120-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO CESAR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE QUEIROZ SIMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021120-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA 

ALVES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR PINTO DA SILVA REQUERIDO: 

GISLAINE QUEIROZ SIMAO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015271-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015271-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

HENRIQUE DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015280-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015280-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON DOS 

SANTOS SANTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014563-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004349-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBIMARI DAS NEVES ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004349-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALBIMARI 

DAS NEVES ESPINDOLA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014940-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE OLIVEIRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014940-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCIENE 

OLIVEIRA DE MEDEIROS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018363-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENILLE PEREIRA FONTES (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018363-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA 

CRISTINA NOITE IZABEL, TENILLE PEREIRA FONTES REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JS VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014709-76.2019.8.11.0001 INTERESSADO: JOSE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2273 de 3769



LOURENCO DO NASCIMENTO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014976-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014976-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUDMILA 

PORTO PITON REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008958-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELOIZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008958-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA 

ELOIZA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020662-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020662-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEITON 

PEREIRA LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014750-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LORENZETTI DE SANCTIS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014750-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO LORENZETTI DE SANCTIS PIRES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010249-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010249-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO 

GILDSON ALVES GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. PEDRO GILDSON ALVES GONÇALVES ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26297106 e arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial, incompetência e falta de interesse de agir e no mérito 

sustentou relação jurídica, exercício regular do direito, inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26052703 e 

impugnação à contestação no ID 26620692. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. 

documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucitar que o documento 

imprescinsível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste 

sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO 

ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domício e a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada 

com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito 

ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, 

não é documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento 

do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO 

PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. Ausência de interesse de agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à 

parte promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interessenecessidade para a tutela pleiteada. 

Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu 

assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 

470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato 

foi efetivamente assinada pela parte reclamante, visto que não houve 

impugnação da parte contrária. No caso concreto, por não ser necessária 

a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. 

A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como 

a inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que 

o credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova 

constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, 
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cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e da origem 

do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, 

caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com 

obrigação expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; 

ônus do qual a requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$470,11 (ID 24494401). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 26297118 e 26297120, nota-se que a 

parte reclamada apresentou contrato de cartão de crédito, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte promovente alterou a verdade dos fatos. Por estas razões, é 

devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 

do CPC, a qual fixo em R$523,50, apurado com base em 5% sobre o valor 

da causa (R$ 10.470,11). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, apurado 

com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.470,11). 

Por esta razão, merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho rejeitar as preliminares arguidas, e 

consequentemente, julgar IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a) condenar a parte promovente ao pagamento de 

R$523,50 (quinhentos e vinte três reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; d) Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, condeno a parte promovida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, 

como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

-------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014075-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA SAVANA SOARES BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010354-23.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010354-23.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no id. 26332133 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no id. 26098515 e impugnação à 

contestação apresentada no id. 26561556, requerendo perícia. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante quanto a assinatura gravada no 

documento juntado no id 26332132 e 26332131, no caso, será necessária 

prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi 

efetivamente confeccionada pela parte reclamante. No caso concreto, por 

ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a incompetência e 

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigos 485, inciso X e 337, II, do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga ----------------------------------

-------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010171-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCILENE SOARES SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010171-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE 

LUCILENE SOARES SEGATO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos, etc. ELIANE 

LUCILENE SOARES SEGATO ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL II. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26305805 e 

arguiu as preliminares de inépcia da inicial e prescrição. No mérito, 

sustentou cessão de crédito, exercício regular do direito, inadimplência, a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26047277 e impugnação à contestação apresentada no ID 26527475. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação do 

comprovante da existência de restritivo não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação indenizatória. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. PRESCRIÇÃO. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código 

Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 
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determinado tempo. Por se trata de ação indenizatória decorrente de 

relação de consumo, aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada 

no artigo 27 do CDC, e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V 

do Código Civil. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. Neste sentido é o entendimento 

pacificado no STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto, considerando que a 

parte promovente tomou conhecimento do restritivo em 26/09/2019 (ID 

1.1), rejeito a arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 

01/10/2019 (ID 1), ou seja, antes do prazo prescricional. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

cessão de crédito, a existência do crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA DE DÍVIDA 

DESCONHECIDA. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$2.764,39 (ID 

24476736). A simples comprovação da cessão de crédito entre o suposto 

credor originário e o cessionário, não é suficiente para comprovar a 

existência do crédito. Isto porque trata-se de documento sem qualquer 

reconhecimento do devedor quanto a existência da obrigação discutida. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – (...) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA 

VONTADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O prestador de serviços 

deve observar o Princípio da Autonomia da Vontade e da Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. CESSÃO DE CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO CEDIDO. A simples 

comprovação de cessão de crédito por meio de documento elaborado 

entre cedente e cessionário, desacompanhada de documentos que 

demonstra a origem do crédito, não é suficiente para afastar a presunção 

de fraude. (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 172577220118110001/2013, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 24/09/2013) Desta forma, 

a simples comprovação da cessão do crédito não interfere na prova da 

origem do crédito discutido. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 
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no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. DANO MORAL. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24476736, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 24476736), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$2.764,39), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas, e consequentemente, julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) declarar a inexistência do débito de R$2.764,39 (dois mil, 

setecentos e sessenta quatro reais e trinta nove centavos); b) determinar 

que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (15/11/2016 - ID 24476736) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 
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as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015036-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN DA CUNHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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TALITA BENTA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007756-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TALITA 

BENTA ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. TALITA BENTA 

ASSUNÇÃO ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

25722855 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse 

de agir, incompetência, e no mérito sustentou inadimplência contratual, 

exercício regular do direito, inexistência de culpa, ausência de dano moral. 

Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 25541633 e 

não houve impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 
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INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar se a 

rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, o dano moral e o pedido contraposto. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos 

meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em 

nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, 

visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do 

CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE 

AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de 

inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial 

questionado e da origem do débito que motivou a negativação do nome da 

parte autora - Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora 

estava inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, nos valores de R$375,26 e R$337,53 

(ID 23950823). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto ao contrato juntado no ID 25722858, nota-se que 

a parte reclamada apresentou contrato de telefonia, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 
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pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida (R$ 337,26 

e R$ 337,53) e com base nos fatos alegados pela parte promovente 

(fraude), sendo devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente 

quanto ao documento juntado no id. 23950823, é possível apurar que a 

parte promovente ainda deve a quantia total de R$ 674,79, referente a 

inadimplência do contrato de telefonia, vencidos em 01/02/2018 e 

01/03/2018. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho rejeitar as preliminares arguidas e 

consequentemente, julgar IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

condenar a parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 

674,79 (seiscentos e setenta quatro reais e setenta nove centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------------------------ Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015135-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI OAB - MT6267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013819-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PIMENTA HORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015178-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SCANDIANI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 
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instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014387-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CLAYTON VIEIRA GREGORIO 68915659104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014454-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR RIBEIRO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014575-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE JUSTINA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015183-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010622-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOVAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos autos vislumbra-se que foi concedido à autora o prazo de 

05 (cinco) dias para que manifestasse acerca da divergência apresentada 

quanto ao polo passivo na petição inicial e nos autos do processo 

Devidamente intimada, o reclamante se manteve inerte. Assim, nota-se que 

o reclamante nada manifestou quanto ao polo passivo, devendo, portanto, 

a petição inicial ser indeferida por imposição legal. Posto isso, INDEFIRO a 

inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas devidas. Sem custas e honorários. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007721-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JONE DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010607-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA NAZARIA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos autos vislumbra-se que foi concedido ao exequente o 

prazo de 05 (cinco) dias para que emendasse a inicial, procedendo à 

juntada de documentos para comprovar a propriedade ou posse do imóvel 

pela parte executada. Devidamente intimada, o exequente se manteve 

inerte. Assim, nota-se que o requerente não providenciou a emenda da 

inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição 

legal. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do 

artigo 321, do Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas devidas. Sem custas e honorários. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006912-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM ALENCAR SENA (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006912-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, YASMIM 

ALENCAR SENA Vistos. Trata-se de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial referente a taxas de condomínio não adimplida entre o período 

de 02/2019 e 07/2019, referente a unidade 104, bloco 14, na soma de 

R$1.373,72 (um mil trezentos e setenta e três reais e setenta e dois 

centavos). A parte devedora apresentou os Embargos à Execução no ID. 

27302744 e arguiu a ausência dos requisitos do título, a exigibilidade de 

30% do valor, o pagamento do débito e o excesso de execução pela 

cobrança da taxa de assessoria. Realizou o depósito em juízo no valor de 

R$93,70 (ID. 27302748). Oportunizado a parte credora a se manifestar, 

manteve silente. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). No caso dos autos, tendo em 

vista que a parte credora concordou tacitamente com o pagamento 

informado nos autos pela parte devedora, torna-se incontroverso a 

alegação exarada, bem como os documentos reunidos nos Embargos à 

Execução no ID. 27302744. Dispositivo. Diante do exposto, proponho: 1. 

julgar procedente os Embargos à Execução, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para; 2. reconhecer o débito quitado 

pela parte devedora; 3. julgar extinta a execução, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil; 4. expeça-se alvará em favor 
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da parte devedora do valor depositado no ID. 27302744, observando-se 

os dados bancários a ser indicado; 5. arquivar os autos após o trânsito 

em julgado e a expedição do alvará. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011226-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CORREA BEZERRA OAB - MT8670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011226-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO LOURENCO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou uma Reclamação, onde alegou ser a titular da unidade 

consumidora sob nº 6/1362484-6 e nos meses de abril/2019 (R$652,72) e 

maio/2019 (R$902,25), recebeu faturas acima da média de consumo 

habitual. Relata que buscou a solução administrativa no PROCON, mas 

sem êxito. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua Unidade Consumidora e de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes, em razão da fatura questionada. Pleiteou a revisão da 

fatura das faturas para média de consumo. A liminar foi concedida, 

conforme o ID. 24583499. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26413825, e arguiu a preliminar 

incompetência do juizado especial. No mérito sustentou a cobrança regular 

dos valores, a ausência de ato ilícito e dano moral a ser indenizado. 

Postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 26105814 e impugnação à contestação no ID. 

27253323. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (arts. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial. Em análise dos autos, no caso, não é necessário à produção da 

prova pericial para apurar se houve ou não má-prestação de serviço, 

visto que tal prova se torna impossível por falta de vestígio. Deste modo, 

este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, o 

que impõe o não acolhimento da preliminar. MÉRITO Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a regularidade na cobrança e o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade 

na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Naturalmente que as provas, a 

serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, 

devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em 

respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2285 de 3769



demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Em análise dos autos, 

nota-se que a concessionária não produziu prova técnica que legitime a 

cobrança das faturas questionadas, apenas colacionou a ficha cadastral, 

o histórico de contas e o histórico de consumo (ID. 26413827), referente a 

unidade consumidora sob nº 6/1362484-6. Bem como, verifico a cobrança 

discrepante das faturas dos meses abril/2019 (R$652,72) e maio/2019 

(R$902,25), com base no histórico da unidade consumidora apresentado 

pela própria parte requerida. Logo, verifico que há excesso injustificado 

se comparado com a média apurada nos últimos meses. Ademais após as 

faturas questionadas, as contas dos meses subsequentes não mostraram 

alteração no consumo e nem no valor (R$442,19), estando dentro da 

média habitual. Portanto, diante da irregularidade no faturamento, é 

presumível a ilicitude da sua cobrança. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID. 24583499, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

Princípio do Contraditório; b) rejeitar as preliminares arguidas; c) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: d) determinar que a 

parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a revisão das 

faturas de Abr/2019 no valor de R$652,72 (seiscentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e dois centavos) e de Mai/2019 no valor de R$902,25 

(novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos), com base na média de 

consumo dos últimos 12 (doze) ciclos; e) determinar que a parte requerida 

emita as novas faturas com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da juntada nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005815-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005815-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Visto... A parte requerente 

formulou o pedido de desistência do feito no 26486073, que pode ser 

acolhido sem a anuência da parte requerida, de acordo com o Enunciado 

90 do FONAJE: A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto, 

opino pela homologação do pedido de desistência da ação para fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, pela Extinção do processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022390-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022390-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO 

MANOEL CAMARGO JUNIOR REQUERIDO: AMIL SAUDE LTDA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da 

reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, 

arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000322-22.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

PEDRO RODRIGUES CORREA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8 da Lei 9.099/95, 

exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando que a 
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parte reclamante é incapaz (ID 27829232), este juízo se torna 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão da pessoa e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022481-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022481-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTYANE 

MARIA DE SOUZA FARIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022359-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022359-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

JULIA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000391-54.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ABRAHAM 

KHALIL WIHBY REQUERIDO: FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 

40 salários mínimos (inciso I). O artigo 292, inciso II, do CPC, preconiza que 

na ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da 

causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que se equivale ao 

valor do contrato negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL 

DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE 

OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. 

No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o 

valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois 

eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua 

obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o 

benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte 

autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do 

contrato (R$ 260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais 

Cíveis, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 

9.099/95). 3. Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 

DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO 

CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em 

regra, o valor dado à causa deve levar em consideração o proveito 

econômico pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do 

artigo 292, inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de 

negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do 

contrato. Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de 

origem, pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem 

como sejam declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da 

avença, a fim de reaver o montante desembolsado a título de sinal e 

parcelas pagas na proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta 

não busca somente \"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais 

ditas abusivas e exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio 

jurídico\". Desse modo, versando o objeto da presente demanda sobre 

rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do 

próprio pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. 

Recurso conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. 

Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2287 de 3769



do contrato negociado (R$74.000,00, ID 27841932) é superior ao teto do 

Juizado Especial Cível (R$39.920,00 = R$998,00 x 40) este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Esclareço que 

não há como discriminar os serviços efetivamente prestados, tampouco 

os materiais já entregues pela parte reclamada, o que impossibilita o 

processamento da ação nesta justiça especializada. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão do valor da 

causa e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000600-23.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante desistiu da reclamação e, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto 

isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo 

a desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010131-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMEYRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010131-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSEMEYRE 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia Vistos etc. JOSEMEYRE DA SILVA 

ajuizou pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos materiais e morais em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte promovida, e que em fevereiro/18 teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, 

sob a alegação de que havia débito pendente de pagamento. Sustentou 

que firmou contrato de confissão de dívida para que o serviço fosse 

restabelecido, contudo, foi incluída nele cobrança indevida e, diante do 

seu não pagamento, teve o fornecimento de energia elétrica novamente 

suspenso. A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. A antecipação de 

tutela não foi concedida, mov. 06. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26256852 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada ID 

26033335 e impugnação no ID 27252863. É a síntese do necessário. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26033335), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a existência do crédito em 

favor da parte reclamada. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Anulação de negócio jurídico. Os negócios jurídicos, 

celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 

contra credores, segundo o Código Civil, são anuláveis (art. 171, inciso II). 

Conforme preconizado pelo artigo 151 do Código Civil a coação para viciar 

a declaração da vontade deve ocasionar fundado temor de dano iminente 

ao declarante, sua família ou aos seus bens. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

VÍCIO. COAÇÃO. A coação que invalida o negócio jurídico deve ser 

determinante, grave, iminente e injusta (art. 151 do CC/02). Alegação de 

que o instrumento de confissão de dívida foi emitido por coação não 

evidenciada. Ônus probatório que recaía sobre o autor (art. 333, I do CPC). 

Impossibilidade de apreciação do tópico recursal atinente à multa 

contratual, pois corresponde à inovação recursal indevida. Honorários 

advocatícios mantidos conforme sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJRS - 11ª Câm. Cív. - AC nº 70045365442 - 

Rel.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil - DJU 29/02/2012). Com base 

no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de que houve coação da parte promovente na celebração 

do contrato de confissão de dívida encartado no ID 24459966. Embora se 

deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus 

direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório 

continua com a parte promovente. Isto porque a presunção de boa-fé é 

princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja 

comprovada (STJ REsp 956943/PR) Desse modo, pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que inexiste coação, sendo plenamente legítima a conduta 

da parte promovida. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010577-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010577-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JURACY 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JURACY MARTINS DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que no mês de setembro de 2019 foi 

cobrado indevidamente valor exorbitante relativo ao consumo de energia 

elétrica. A título de tutela provisória de urgência, requereu a suspensão da 

cobrança do mês de setembro/2019 e que a parte promovida se abstenha 

de efetuar a interrupção dos serviços de energia elétrica e de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 24589558. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26409197 e preliminarmente arguiu a 

inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26150965 e impugnação no ID 

26778152. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26150965), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte reclamada. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com 

a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 
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consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (agosto/2019) registrou consumo de 520 Kwh (ID 

2452846). Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 

26409200), nota-se que a média de consumo apurada no período 

agosto/2018 a agosto/2019 é de 786,61 kwh. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 24589558, remetendo a discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do princípio do contraditório; c) a empresa 

reclamada, deverá, no prazo de 15 dias: (a) revisar as faturas 

impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 

dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). 

Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020241-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELKE MARIA DE SOUZA KUBITZ CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Autos 1020241-31.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: ELKE MARIA DE SOUZA KUBITZ CORREA As partes 

informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO supra 

mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 26 de setembro 

de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se 

este processo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AGUSTINHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credor Incerto (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001173-61.2020.8.11.0001 AUTOR: MARIO 

AGUSTINHO FILHO REU: CREDOR INCERTO Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, nos termos do 

Enunciado 8 do FONAJE “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste mesmo 

sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - 

AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - 

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

CONFLITO ACOLHIDO. . A ação monitória deve ser processada no Juízo 

Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais . Conflito 

acolhido. (TJ-MG - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, 

Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA 

PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO 

ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS 

CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL 

PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM 
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NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A 

TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO 

FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS 

DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO 

ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3º DA LEI DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL 

SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do 

FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" 

(Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha 

pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar 

que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de 

procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, 

conforme enunciado 8 do Fonaje que dispõe que"as ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar 

o presente feito". (TJ-SC - CC: 00191769220188240000 Camboriú 

0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 

voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) No caso concreto, nota-se que a pretensão da 

parte reclamante está sujeita ao rito da ação de consignação em 

pagamento (art. 539 e ss do CPC) e, por ser esse um procedimento 

especial, trata-se de matéria que não abrange a competência dos 

Juizados Especiais, o que torna este juízo incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012036-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012036-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CREUZA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou Ação de indenização por danos morais onde alegou 

desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Requereu 

liminarmente a exclusão do restritivo. Pleiteou a declaração de inexistência 

do débito e a indenização pelos danos morais. A liminar foi indeferida 

conforme o ID. 25252242. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26775408, arguiu a preliminar inépcia da 

petição inicial. No mérito sustentou a ausência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela 

condenação em litigância de má fé e a improcedência do feito com a 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 26500122 e não foi apresentada a impugnação, conforme 

ID. 27835579. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do 

caso concreto, nota-se que o extrato original de balcão, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou no ID. 

24984684, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. 

A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como 

a inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que 

o credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova 

constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: CIVIL 

E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJMG, AC nº 

10702140532087001, Rel.: Otávio Portes, DJU 22/05/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 
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DESPROVIDA. (TJRS, 15ª Câm. Cív; APC nº 70080523723, Rel.: Ana 

Beatriz Iser, DJU 13/03/2019). Assim, para que a cobrança e a inclusão de 

restritivo de crédito sejam considerados exercícios regulares de direito é 

imprescindível que o credor comprove a origem do seu crédito. A 

propósito: APELAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício 

regular de direito o credor que inclui o nome do devedor em cadastro 

restritivo de crédito, com base em débito existente. 2. O exercício regular 

de direito afasta a indenização por danos morais, por pressupor esta a 

prática de ato ilícito. (TJMG, AC nº 10707150303451001, Rel.: Maurílio 

Gabriel, DJU 21/03/2019). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$169,31 (ID. 24984684). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatórios de chamadas (ID 26775410), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001, Rel.: Vasconcelos Lins, 

DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE 

DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA 

A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. [...] (TJSC, 6ª Câm. Cív; AC. nº 0309283-46.2015.8.24.0020, 

Rel.: André Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e a conduta ilícita 

da parte requerida encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do STJ, permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 

70066711862, Rel.: Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do 

caso concreto, com base no extrato juntado no ID 24984684, nota-se que 

o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 
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irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$169,31), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido 

contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da 

Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; 

Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 

03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é 

necessário que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, 

que o pedido esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na 

inicial e de forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a 

cobrança não é legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

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

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$169,31 

(cento e sessenta e nove reais e trinta e um centavos); d) condenar a 

parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (29/08/2019 - ID. 24984684) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte requerente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) 

indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a obrigação de fazer determinada nos autos (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010915-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia HELIO GONÇALVES DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que no dia 21 de outubro de 2017 (sábado), durante uma 

tempestade, houve a interrupção de energia elétrica no bairro Jardim União 

por mais de 36 horas diante da ineficiência do trabalho executado pela 

parte reclamada. Sustentou que em decorrência disso, houve dano moral, 

sendo presumíveis os transtornos suportados. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação e arguiu a preliminar de 

incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26250304 e impugnação a 

contestação no ID 26670065. É a síntese do necessário. Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 
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econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário à produção da prova pericial para apurar se houve ou não 

má-prestação de serviço, visto que o fato pode ser elucidado facilmente 

por meio de provas documentais. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência da falha na prestação de serviço pela 

parte reclamada, a responsabilidade civil e o dano material e moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica 

estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso fortuito ou de 

força maior, como também em caso de manutenção na rede e em caso de 

inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Destaca-se que o consumidor deve ser previamente notificado com prazo 

mínimo de 3 dias para questões de ordem técnica ou de segurança e de 

15 dias em caso de inadimplência, conforme artigo 173, inciso I, da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Em análise do caso concreto, 

nota-se que é incontroverso a tempestade que ocasionou a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica e consequentemente o caso fortuito. 

Todavia, com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que não há qualquer prova justificando a demora de mais de 36 

horas sem energia elétrica no bairro Jardim União. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence à parte reclamada, visto que 

deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores 

condições técnicas de comprovar que era impossível o restabelecimento 

da energia elétrica no Bairro União junto com o restante da cidade. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que houve falha na prestação 

de serviço decorrência da ineficiência do restabelecimento da energia 

elétrica no referido bairro. Se todo o restante da cidade teve o 

fornecimento da energia elétrica reestabelecida depois de algumas horas 

após a tempestade, exceto o bairro Jardim União, a ausência de prova 

leva a presunção de que a permanência da suspensão de energia elétrica 

neste bairro não foi ocasionada pela gravidade da tempestadade, mas 

pela má-prestação dos serviços. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito ou força maior e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Convém ainda consignar que apenas o fortuito 

externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de 

serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do 

produto e execução do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito 

interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução 

do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o 

fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do 

produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a 

responsabilidade civil por eventual dano. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO 

DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A 

força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero 

fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, 

os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante 

uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força 

maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de 

responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das conclusões a que 

chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de responsabilidade da 

lanchonete pelo roubo ocorrido em seu estacionamento, como pretendido 

pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, 

como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da 

Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013) No caso 

concreto, observa-se que houve caso fortuito interno, pois a demora no 

restabelecimento da energia elétrica decorreu da má execução dos 

serviços prestados pela parte reclamada e não por fato imprevisível, já 

que a concessionária de energia elétrica deve estar preparada, com 

equipes de plantão e material disponível, para o rápido restabelecimento de 

energia elétrica. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 

permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita 

detectada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a suspensão, por vários dias, no fornecimento de energia elétrica, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do 

dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. Considerando que a suspensão de 

energia ocorreu em Cuiabá/MT, uma das cidades mais quentes do Brasil, a 

impossibilidade de utilização de eletrodomésticos, como geladeira e 

ar-condionado, torna-se inevitável a presunção do dano moral. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA DE QUATRO DIAS 

PARA O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. Narra o autor que mora no interior do Município e permaneceu 

sem energia elétrica pelo período de quatro dias (01/11/2016 a 

05/11/2016). Relata que entrou em contato com a ré para a solução do 

problema, sem lograr êxito. A recorrente refere que o motivo da demora no 

fornecimento do serviço, se deu em razão de força maior (fortes 

temporais na região), sendo que utilizou de todas as suas forças para 

restabelecer o serviço de forma mais célere. Tratando-se de serviço 
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essencial, cuja ausência do fornecimento se deu por aproximadamente 04 

dias, configurados os danos morais à parte autora, merecendo ser 

mantida a sentença que o fixou em R$ 3.000,00(...), porquanto de 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em situações 

análogas. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do 

art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71007359623, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/02/2018) Por essas 

razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Importante destacar que, com base na 

finalidade repressora e por envolver dano coletivo de todo um bairro, o 

quantum indenizatório neste caso deve ser fixado em patamar inferior ao 

que se vem normalmente sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$1.500,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar a 

preliminar; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: c) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a 

quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (10/10/2019, ID 24850999) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009662-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009662-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAVI 

MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia DAVI MARQUES ajuizou reclamação 

com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que é proprietário de uma quitinete e que sua antiga 

inquilina deixou débitos referentes às faturas de energia elétrica e agora 

necessita do restabelecimento dos serviços, mas a parte promovida se 

nega a atender o pleito em razão das pendências da unidade 

consumidora. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

transferência da titularidade da UC para os seus dados. A antecipação de 

tutela foi concedida, ID 24391737. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26192634 e arguiu preliminarmente a 

ausência do interesse de agir com a perda do objeto no mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada ID 

25926508 e impugnação no ID 26422293. É a síntese do necessário. 

Ausência de interesse. Quando o pleito formulado em juízo é atendido 

voluntariamente pela parte adversa, há perda do objeto por ausência 

superveniente de interesse por não ser mais útil o processo judicial. A 

parte reclamante postula a religação de energia elétrica na UC de seu 

imóvel e indenização por danos morais. Por outro lado, a parte reclamada 

reconhece o dever de fornecer o serviço essencial e, voluntariamente, 

restabelece a ligação de energia elétrica na UC do imóvel da parte 

reclamante. Com isso, nota-se que a pretensão autoral foi parcialmente 

reconhecida pela parte reclamada, não sendo mais útil o pleito de 

restabelecimento de energia elétrica, razão pela qual, em relação a este o 

pleito deve ser extinto sem resolução de mérito. Todavia, quanto ao pleito 

indenizatório, este ainda continua sendo útil e, em relação a ele, o juízo 

deve examinar o mérito. Portanto, acolho parcialmente a preliminar de 

ausência de interesse apenas em relação do pedido para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica. Julgamento antecipado da lide. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

25926508), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a falha na prestação de serviços e o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 
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apresentam. Transferência de titularidade em caso de inadimplência do 

antigo usuário. O fornecimento de energia elétrica decorre de uma relação 

contratual, gerando obrigação pessoal e não real. Assim, a 

concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência 

de titularidade de unidades consumidoras ao pagamento de débitos 

pendentes em nome do antigo usuário da UC instalada em determinado 

imóvel. Nesse sentido é o art. 128, I, § 1º, I e II, da Res. Normativa 

414/2000 da ANEEL: Art. 128. § 1º A distribuidora não pode condicionar 

os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não 

autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, 

exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a 

distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à 

exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes 

definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade 

na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra 

razão social, firma ou nome individual, independentemente da 

classificação da unidade consumidora. Destaca-se que, nos termos da 

resolução normativa, apenas na hipótese de sucessão empresarial a 

transferência pode ser condicionada. A recusa de transferência de 

titularidade de pessoas físicas, portanto, é indevida, eis que não se trata 

aqui de obrigação propter rem. Neste sentido a jurisprudência do c. STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O 

entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água 

como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando 

como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento 

da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a 

fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. 

(STJ AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018) Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida se 

refere ao período de julho a outubro/2018 (ID 24343354), período durante 

a locação do imóvel pela locatária Juliana Duarte Nunes (abril/2017 a 

outubro/2018, cf. ID 24346353). Ressalta-se que a parte promovente 

comprova ter solicitado a transferência da titularidade da UC de seu imóvel 

no dia 29/04/2019 junto a concessionária promovida, por meio do protocolo 

de atendimento 60031683 (ID 24346356). Portanto, se a dívida é do antigo 

possuidor da Unidade Consumidora, a referida cobrança em face do atual 

usuário evidencia conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 
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CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para; b) confirmar os efeitos da tutela provisória 

de urgência deferida no ID 24391737 remetendo a discussão quanto ao 

seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que 

haja violação do princípio do contraditório; c) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (11/10/2019, ID 

24920562) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001433-41.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TEREZINHA 

DE JESUS DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Para que a ação atenda suas condições, é necessário que a 

parte reclamante demonstre que o comando judicial é adequado para a 

pretensão formulada. Se os meios processuais utilizados são impróprios 

para o acolhimento da pretensão autoral, a ação deve ser extinta para que 

a máquina judiciária não seja movimentada inutilmente. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de 

interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do 

interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo 

extinto, sem resolução de mérito (arts. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). 

(TJ-SP - Ação Rescisória : AR 21812426720148260000 SP 

2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio 

Notarangeli). No caso concreto, o Cumprimento de Sentença será 

requerido nos próprios autos da ação de conhecimento. Todavia, a parte 

credora requereu o Cumprimento de Sentença, de forma inadequada, em 

autos autônomos, isso porque o pedido de restabelecimento de energia 

elétrica deve ser formulado nos autos onde o débito que motivou a 

suspensão do serviço foi declarado inexigível (8016793-62.2018.811.0001 

– PROJUDI). Portanto, deve ser reconhecida a inadequação do rito 

processual. Posto isso, reconheço de ofício a falta de interesse 

processual e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005794-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE QUEIROZ PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANTONIO SAVIO GOMES (REQUERENTE)

MAYARA ARMELIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA ARMELIATO MACHADO OAB - MT11372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010649-60.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.521,80 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

CLEBERSON ANTONIO SAVIO GOMES Endereço: RUA C, 63, Apto 1304, 

Edifício Garden Bosque da Saúde, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-322 Nome: MAYARA ARMELIATO Endereço: RUA C, 63, Apto. 

1304, Edificio Garden Bosque da Saúde, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-322 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, 

Edifício JATOBÁ, CASTELO BRANCO OFFICE, TAMBORÉ, BARUERI - SP - 

CEP: 06460-040 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - CLEBERSON 

ANTONIO SAVIO GOMES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/11/2019 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANTONIO SAVIO GOMES (REQUERENTE)

MAYARA ARMELIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA ARMELIATO MACHADO OAB - MT11372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010649-60.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.521,80 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

CLEBERSON ANTONIO SAVIO GOMES Endereço: RUA C, 63, Apto 1304, 

Edifício Garden Bosque da Saúde, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-322 Nome: MAYARA ARMELIATO Endereço: RUA C, 63, Apto. 

1304, Edificio Garden Bosque da Saúde, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-322 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, 

Edifício JATOBÁ, CASTELO BRANCO OFFICE, TAMBORÉ, BARUERI - SP - 

CEP: 06460-040 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - CLEBERSON 

ANTONIO SAVIO GOMES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/11/2019 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005210-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010626-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010626-17.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.039,80 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: RUA SEIS, 13, Quadra 06, 

COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-160 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 772, - 

LADO ÍMPAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-301 Nome: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1894, Sala 1104, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - CLEUSA 

OLIVEIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/11/2019 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009000-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER OAB - MT14497/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013497-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2299 de 3769



ALEX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011577-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014960-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PAMYLLA JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/11/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010669-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. STIZ COSMETICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010669-51.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 34.147,68 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

E. B. STIZ COSMETICOS - ME Endereço: RUA C, 01, JARDIM ARAÇÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-220 POLO PASSIVO: Nome: CENTROVIAS 

SISTEMAS RODOVIARIOS S/A Endereço: AGF BELA VISTA, AVENIDA 

SALLUM 1108, VILA PRADO, SÃO CARLOS - SP - CEP: 13574-970 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - E. B. STIZ COSMETICOS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014698-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO PROCESSO n. 

1014698-47.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.151,94 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO POLO 

ATIVO: Nome: ADILSON BATISTA LIMA Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1894, Jardim Aclimação, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 

Rodrigues, 1000, 100, Tamboré, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 

06543-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE: ADILSON BATISTA LIMA , em razão da perícia determinada 

nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia (data), às 

(hora) horas, no(a) (enderecoPericia), a fim de (_________). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte deverá 

apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

14 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003843-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE CRISTINA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA DE FREITAS FIALHO OAB - MT26058-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011027-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAQUEICHE MASSAVI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALCIMAR COSSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005923-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DA FONSECA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003945-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA DE OLIVEIRA MELLO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010921-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010921-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.233,73 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

PAULA CRISTINA DIAS DE SOUZA Endereço: RUA DUZENTOS E DEZOITO, 

60, QD 44, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-235 POLO PASSIVO: 

Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 12901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04578-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - PAULA CRISTINA 

DIAS DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010451-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BRESSER DORES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007448-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010290-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CAMPOS DEBONA OAB - MT16902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 
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275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010174-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOSEANE NOBRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007302-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE MELO SAN MARTINI PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008889-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIL TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010206-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010193-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BARRETO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE GOES DOS SANTOS OAB - PE25677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009675-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008937-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY DA CRUZ BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008639-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008910-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010424-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010254-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY LUCAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009891-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FRANCISCA SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007517-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009867-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006756-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007142-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007853-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY FIDELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005668-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BADIAS LEQUE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009311-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1009311-51.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 8.904,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA Endereço: RUA VINTE E CINCO, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-783 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - VANESSA RIBEIRO 

DE AMORIM OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/11/2019 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008154-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006537-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007514-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA MELGAREJO (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007514-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA MELGAREJO (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SAMPAIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004461-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH ALVES RODRIGUES 50922840210 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007999-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS MARQUES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010359-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A S SOUZA COMERCIO DE GAS - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010856-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

A L T RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010856-59.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 36.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO Endereço: Rua Manoel da 

Costa Granja, 100, Ap. 401 Ed Rosa D'América, Jardim das Américas, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: A L T RODRIGUES 

EIRELI - ME Endereço: AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 625, (LOT 

CONSTRUMAT), Contrumat, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-295 

Nome: KLEVERSON LUIZ DA SILVA Endereço: AVENIDA GONÇALO 

BOTELHO DE CAMPOS, 2825, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-071 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - MAICON CLEVSON 

CORREIA DE CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/11/2019 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021658-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021658-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021661-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021661-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABEL LEITE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021671-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021671-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

AUGUSTO LESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO DOS 

SANTOS LEITE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021678-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON AREVALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (LITISCONSORTES)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO n. 1021678-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDERSON 

AREVALO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIA DE 

PAULA VITORINO POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012964-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALINOR DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012964-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL ALINOR DE PAULA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Sustenta a parte requerente que mantém relação jurídica com a 

reclamante, onde teve seu serviço interrompido em função de 

inadimplência. Haja vista não residir no imóvel, decidiu por manter o 

serviço suspenso, entretanto, ainda recebia faturas referente ao 

consumo, faturas estas que sempre foram pagas. Requer, ao fim, 

restituição dos valores cobrados nestas faturas em dobro, bem como 

indenização por danos morais. Contesta a reclamada pela inexistência de 

ato ilícito, alegando que os débitos fazem referência a taxa mínima de 

esgoto, bem como que o reclamante não solicitou o cancelamento ou 

suspensão dos serviços. Pois bem. Verifico no presente caso que cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação. 

Com efeito, da simples analise das faturas trazidas aos autos, verifica-se 

que em momento algum houve cobrança devido a consumo de agua, mas 

tao somente referente a taxa de esgoto, o que mostra-se devido. 

Ademais, o “corte” no serviço não finaliza a relação negocial entre as 

partes, de modo que, se fosse do desejo do reclamante não receber mais 

as faturas, deveria ter solicitado o cancelamento dos serviços, o que não 

o fez. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica, 

bem como da legalidade da cobrança em comento. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência de relação juridica, muito menos em 

indenização a título de danos morais ou materiais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono 

jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). 

DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 
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homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012964-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALINOR DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012964-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL ALINOR DE PAULA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Sustenta a parte requerente que mantém relação jurídica com a 

reclamante, onde teve seu serviço interrompido em função de 

inadimplência. Haja vista não residir no imóvel, decidiu por manter o 

serviço suspenso, entretanto, ainda recebia faturas referente ao 

consumo, faturas estas que sempre foram pagas. Requer, ao fim, 

restituição dos valores cobrados nestas faturas em dobro, bem como 

indenização por danos morais. Contesta a reclamada pela inexistência de 

ato ilícito, alegando que os débitos fazem referência a taxa mínima de 

esgoto, bem como que o reclamante não solicitou o cancelamento ou 

suspensão dos serviços. Pois bem. Verifico no presente caso que cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação. 

Com efeito, da simples analise das faturas trazidas aos autos, verifica-se 

que em momento algum houve cobrança devido a consumo de agua, mas 

tao somente referente a taxa de esgoto, o que mostra-se devido. 

Ademais, o “corte” no serviço não finaliza a relação negocial entre as 

partes, de modo que, se fosse do desejo do reclamante não receber mais 

as faturas, deveria ter solicitado o cancelamento dos serviços, o que não 

o fez. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica, 

bem como da legalidade da cobrança em comento. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência de relação juridica, muito menos em 

indenização a título de danos morais ou materiais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono 

jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). 

DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012830-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A parte autora alega 

que, devido a um estouro de encanamento, utilizou-se de uma mangueira 

de sua propriedade para diminuição do vazamento. Alega ainda que, com 

a chegada dos prepostos da ré para a manutenção do estouro, estes 

acabaram por destruir a mangueira, picotando-a em varias partes. Requer, 

ao fim, indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2311 de 3769



consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, cabendo a este 

demonstrar a existência de qualquer dano na esfera extrapatrimonial em 

decorrência do suposto ato praticado pela reclamada, o que não ocorreu 

no caso em tela. Com efeito, haja vista não se tratar de dano moral 

presumido, cabia o reclamante a comprovação dos danos sofridos, o que 

não o fez, de modo que se entende que o ato perpetrado não fora 

suficiente para romper a esfera do mero aborrecimento. Logo, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, quanto aos danos alegados, tenho 

pela inexistência de pretensão indenizatória de qualquer natureza, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012830-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A parte autora alega 

que, devido a um estouro de encanamento, utilizou-se de uma mangueira 

de sua propriedade para diminuição do vazamento. Alega ainda que, com 

a chegada dos prepostos da ré para a manutenção do estouro, estes 

acabaram por destruir a mangueira, picotando-a em varias partes. Requer, 

ao fim, indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, cabendo a este 

demonstrar a existência de qualquer dano na esfera extrapatrimonial em 

decorrência do suposto ato praticado pela reclamada, o que não ocorreu 

no caso em tela. Com efeito, haja vista não se tratar de dano moral 

presumido, cabia o reclamante a comprovação dos danos sofridos, o que 

não o fez, de modo que se entende que o ato perpetrado não fora 

suficiente para romper a esfera do mero aborrecimento. Logo, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, quanto aos danos alegados, tenho 

pela inexistência de pretensão indenizatória de qualquer natureza, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012487-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012487-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALTER LEMES GONCALVES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação por Danos, proposta pela Reclamante em desfavor da 

Reclamada. Alega o reclamante que recebeu fatura de agua com consumo 

superior a media, de maneira que entende como indevida a cobrança em 

questão. Compulsando os autos, verifico que a Reclamada colaciona 

documentos extraídos de seus bancos de dados para se constatar a 

regularidade do consumo. Entretanto, em razão da unilateralidade do 

documento anexo, este é inapto para servir de evidencia. Ocorre que o 

laudo pericial é indispensável para a elucidação da demanda, haja vista 

que esta tange-se no efetivo funcionamento do medidor. Tenho que não 

se pode identificar no caso em tela, sem o devido conhecimento técnico, 
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se o consumo foi ou não realizada pelo reclamado, uma vez que a mera 

analise da fatura não evidencia a falha na prestação de serviço. Com 

efeito, o aumento no consumo de energia se encontra não é absurdo a 

ponto de se verificar unicamente com o histórico das faturas qualquer 

irregularidade na medição. Do mesmo modo, não há como identificar 

qualquer defeito no medidor sem a devida prova pericial. Destarte, uma 

vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões objeto do 

presente litígio, entendo ser a demanda causa complexa, o que implica na 

incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 

9.099/95. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

RECONHECIDA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir 

que as assinaturas constantes do contrato de financiamento foram 

efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 2. A 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face 

da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da 

assinatura constante do contrato, não merece reparos e deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso improvido. 

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 

006.2010.048.009-1, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO 

DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012487-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012487-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALTER LEMES GONCALVES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação por Danos, proposta pela Reclamante em desfavor da 

Reclamada. Alega o reclamante que recebeu fatura de agua com consumo 

superior a media, de maneira que entende como indevida a cobrança em 

questão. Compulsando os autos, verifico que a Reclamada colaciona 

documentos extraídos de seus bancos de dados para se constatar a 

regularidade do consumo. Entretanto, em razão da unilateralidade do 

documento anexo, este é inapto para servir de evidencia. Ocorre que o 

laudo pericial é indispensável para a elucidação da demanda, haja vista 

que esta tange-se no efetivo funcionamento do medidor. Tenho que não 

se pode identificar no caso em tela, sem o devido conhecimento técnico, 

se o consumo foi ou não realizada pelo reclamado, uma vez que a mera 

analise da fatura não evidencia a falha na prestação de serviço. Com 

efeito, o aumento no consumo de energia se encontra não é absurdo a 

ponto de se verificar unicamente com o histórico das faturas qualquer 

irregularidade na medição. Do mesmo modo, não há como identificar 

qualquer defeito no medidor sem a devida prova pericial. Destarte, uma 

vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões objeto do 

presente litígio, entendo ser a demanda causa complexa, o que implica na 

incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 

9.099/95. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

RECONHECIDA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir 

que as assinaturas constantes do contrato de financiamento foram 

efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 2. A 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face 

da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da 

assinatura constante do contrato, não merece reparos e deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso improvido. 

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 

006.2010.048.009-1, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO 

DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012595-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILAINE MARIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012595-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCILAINE MARIA DIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Ressalto que ao caso 

em questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do Artigo 2º do CDC. A aplicação do CDC merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as consequências processuais. Com efeito, a aplicação 

do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do 

ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada 

uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 
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direito; I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º 

São direitos básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante 

consequência processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC 

permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações. Visível, portanto, a hipossuficiência probatória do 

Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que a 

Requerida é que poderá por qual razão o consumo de energia do Autor foi 

registrado muito acima do normal, o que não o fez. Com efeito, a 

reclamada alega que o aumento no consumo se deu em razão de 

recuperação de consumo, devido a irregularidades encontradas, 

entretanto, não colaciona qualquer documentação a comprovar o alegado. 

Desta feita, OPINO pela procedência dos pedidos trazidos na peça 

exordial, determinando o novo faturamento das faturas mencionadas. 

Entendo como justo estabelecer como parâmetro para a refaturação, a 

média de consumo do reclamante nos 12 (doze) meses antecedentes a 

fatura debatida. Quanto o dano moral, devemos observar o que nos 

ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição 

daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a 

paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade 

individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, 

classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 

etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" In casu, restou clara a 

caracterização dos danos morais experimentados pela Reclamante na 

medida em que a mesma viu ceifada a disponibilização de essenciais 

serviços, sob o fundamento de cobranças que se mostraram indevidas, 

não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial 

para DETERMINAR o novo faturamento da fatura objeto desta lide, com 

base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses. OPINO ainda, 

pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a titulo de danos morais, valor este que deve ser devidamente 

atualizado (INPC-IBGE), bem como acrescido de juros legais no importe de 

1% (um porcento) a.m. Os juros de mora incidem desde a o ato danoso e a 

correção monetária a partir da prolação da decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

2º Juizado para homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012365-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE MOURA BARBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012365-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZABETH DE MOURA BARBALHO REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação indenizatória onde alega o reclamante que foram 

cobrados diretamente em debito automático por parte da reclamada, 

serviços não solicitados que desconhece, de modo que requer a 

restituição em dobro dos valores cobrados, bem como danos morais. O 

cerne da questão consiste em verificar se a cobrança realizada em 

desfavor da reclamante é devida, e principalmente, se ensejaram os 

danos morais pleiteados. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documentação que 

comprovasse a alegação. Cabia a empresa reclamada o ônus de 

comprovar a legalidade do debito, entretanto, não colaciona qualquer 

documentação hábil a demonstrar a legalidade da cobrança. Com efeito, a 

reclamada alega que a contratação se deu via callcenter, de modo que 

inexiste contrato assinado, entretanto também não colaciona gravação 

telefônica ou outro documentação hábil a comprovar a contratação do 

serviço. Tenho, portanto, como ilegal a cobrança objeto destes autos, de 

modo que cabia a reclamada a comprovação de que fora o autor quem 

solicitou a contratação dos serviços cobrados, o que não o fez. Deste 

modo, haja vista a cobrança ilegal, cabível o ressarcimento em dobro dos 

valores dispendidos. Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro nos 

presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança 

indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores 

não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto 

posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo 

Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial, e o faço para condenar a reclamada ao pagamento de 

R$ 109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos) a titulo de danos 

materiais já acrescido em dobro, valor este que deve ser devidamente 

atualizado e acrescido de juros legais no importe de 1% a.m. Os juros e a 

correção incidem a contar do evento danoso (SUM 43 e 54 STJ). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004767-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004767-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER REQUERIDO: 

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

alegando negativa indevida na alteração da titularidade da unidade 

consumidora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve negado a transferência de titularidade do serviço de 

fornecimento de gás em imóvel de sua propriedade em decorrência de 

supostos débitos anteriores. Com efeitos, tais débitos não são 

considerados propter rem, de modo que os débitos não seguem o imóvel, 

cabendo a empresa concessionaria tomar as providenciais cabíveis em 

relação ao real responsável pelos débitos, que no caso não é parte 

autora, nem mesmo o imóvel locado. Em que pese às alegações da 

reclamada, analisando detidamente os autos, verifico que a titularidade 

fora devidamente comprovada através do contrato apresentado aos 

autos, bem como a negativa na alteração da titularidade, esta inclusive 

confessada pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência parcial dos pedidos. Entretanto, no que tange aos danos 

morais, vejo que inexistentes no caso em tela, haja vista que cabia a 

autora a comprovação dos danos alegados, o que não o fez, de modo que 

subentende-se pela inexistência de danos na esfera extrapatrimonial, 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a obrigação de fazer 

consistente da transferência de titularidade do serviço de gás discutido, 

em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até ulterior decisão. Confirmo ainda 

a medida liminar concedida anteriormente e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004767-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004767-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER REQUERIDO: 

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

alegando negativa indevida na alteração da titularidade da unidade 

consumidora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve negado a transferência de titularidade do serviço de 

fornecimento de gás em imóvel de sua propriedade em decorrência de 

supostos débitos anteriores. Com efeitos, tais débitos não são 

considerados propter rem, de modo que os débitos não seguem o imóvel, 

cabendo a empresa concessionaria tomar as providenciais cabíveis em 

relação ao real responsável pelos débitos, que no caso não é parte 

autora, nem mesmo o imóvel locado. Em que pese às alegações da 

reclamada, analisando detidamente os autos, verifico que a titularidade 

fora devidamente comprovada através do contrato apresentado aos 

autos, bem como a negativa na alteração da titularidade, esta inclusive 

confessada pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência parcial dos pedidos. Entretanto, no que tange aos danos 

morais, vejo que inexistentes no caso em tela, haja vista que cabia a 

autora a comprovação dos danos alegados, o que não o fez, de modo que 

subentende-se pela inexistência de danos na esfera extrapatrimonial, 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a obrigação de fazer 

consistente da transferência de titularidade do serviço de gás discutido, 

em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até ulterior decisão. Confirmo ainda 
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a medida liminar concedida anteriormente e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011247-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIANE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011247-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRIANE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

330, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de negativação indevida. Alega a reclamante que possuía 

serviço telefônico junto a reclamada, onde veio por solicitar o 

cancelamento. Alega ainda que, anos após o suposto cancelamento, 

verificou a existência de negativação em seu nome, supostamente oriunda 

do serviço cancelado. Não obstante se tratar de relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas 

e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, no caso em tela 

mostra-se legitima a cobrança em tela, haja vista que cabia a reclamante o 

ônus probatório com relação ao dito cancelamento, o que não o fez. Com 

efeito, colaciona tao somente um único protocolo de cancelamento, do qual 

se extrai que não faz referência ao contrato debatido, e sim outro diverso 

do discutido nos autos. Logo, não se desincumbindo de seu ônus 

probatório, quanto à alegada cobrança indevida, tenho pela inexistência de 

falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011247-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIANE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011247-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRIANE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

330, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de negativação indevida. Alega a reclamante que possuía 

serviço telefônico junto a reclamada, onde veio por solicitar o 

cancelamento. Alega ainda que, anos após o suposto cancelamento, 

verificou a existência de negativação em seu nome, supostamente oriunda 

do serviço cancelado. Não obstante se tratar de relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas 

e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, no caso em tela 

mostra-se legitima a cobrança em tela, haja vista que cabia a reclamante o 

ônus probatório com relação ao dito cancelamento, o que não o fez. Com 

efeito, colaciona tao somente um único protocolo de cancelamento, do qual 

se extrai que não faz referência ao contrato debatido, e sim outro diverso 

do discutido nos autos. Logo, não se desincumbindo de seu ônus 

probatório, quanto à alegada cobrança indevida, tenho pela inexistência de 

falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas 

na prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 
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Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014738-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DOS SANTOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014738-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANE DOS SANTOS RONDON REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome do reclamante no rol dos inadimplentes se deu dentro da 

legalidade. Verifico no presente caso que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da cobrança, o que o fez, conforme se verifica 

nos documentos acostados a contestação, onde apresentou 

documentação suficiente para comprovação da relação negocial entre as 

partes, de modo que não há que se falar em desconhecimento da relação 

negocial. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a cobrança devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que a cobrança se deu na forma pactuada, de modo que não há 

como se falar em desconhecimento da dívida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO 

COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se desincumbiu do ônus da 

prova no que tange aos pedidos de cancelamento do serviço de telefonia, 

motivo pelo qual se impõe o dever de serem afastados os danos morais. 2. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o Recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a exigibilidade suspensa ante a 

gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, 

Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

19/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. REGULAR 

NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL 

INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso 

o inadimplemento do consumidor, que deixou de efetuar o pagamento de 

uma das parcelas objeto de acordo extrajudicial anterior realizado com o 

fornecedor, tendo por objeto a integralidade de dívida proveniente de 

cartão de crédito em aberto, a negativação do nome em cadastros 

restritivos revela exercício regular de direito, e não ato ilícito. 2. Diante de 

tal quadro, é evidente a não configuração do dano moral, ainda que a 

restrição haja indicado o valor total da dívida, haja vista que é fato 

desimportante à solução da controvérsia. Isso porque se deve ter em 

conta a injusta restrição ao crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a 

negativação foi lícita e decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, 

segundo a documentação de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, 

existiam ao tempo da negativação, restrições anteriores, sem qualquer 

notícia nos autos de que seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, 

na Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios 

da gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

147,62 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo 

a condenação da parte Reclamante medida que se impõe. Pelo exposto, 

OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao 

pagamento de R$ 147,62 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por 

juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos 

vencimentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005937-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA NUNES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014487-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014487-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 330, inc. I, do 

CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Trata-se de ação na qual a Reclamante alega que foram realizados 

empréstimos fraudulentos em sua conta corrente no valor de R$ 31.049,77 

(trinta e um mil e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem 

como fora realizado diversas outras operações no valor de R$ 25.950,00 

(vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais), operações estas não 

realizados pela reclamante e em localidade diversa de onde a reclamante 

reside (Belem-PA). Argumenta que tentou resolver o problema 

administrativamente com o Banco, não obtendo êxito, razão pela qual 

pugna pela devolução do valor sacado e indenização por danos morais. 

Em sua defesa, o banco Reclamado alega que não cometeu nenhum fato 

ilícito ensejador de reparação, sendo certo que a guarda dos documentos 

pessoais, cartão e senha, necessários para a efetivação dos saques, é 

de responsabilidade exclusiva do correntista, indo de encontro ao 

disposto no art. 333, II do CPC. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifico assistir razão à Reclamante, tendo em vista que o 

Reclamado apenas alegou que o saque se deu de forma lícita, não tendo 

juntado qualquer documento probatório de suas alegações, tais como 

recibo de saque no caixa assinado pela Reclamante ou gravações/fotos 

do caixa eletrônico relativo ao saque mencionado que afirmou possuir. 

Ademais, faltou o banco reclamado com o dever de vigilância, sendo o 

Banco do Brasil responsável na prevenção para que fraudes como esta 

não ocorram, entretanto veio a falhar no que tange a vigilância com os 

dados da reclamante, bem como referente as operações de saques 

realizados. Instar consignar que os serviços prestados pela reclamada 

constituem-se em relação de consumo regida pelo CDC, diante do qual a 

responsabilidade é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha tenha ocorrido, bastando tão-somente a 

sua ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se 

configurar o dever de indenizar do requerido. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento;” II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam;” Assim, mostra-se incontroverso nos 

autos a ocorrência da fraude e nas operações indevidas na conta 

bancária da autora, tornando cabível a restituição do valor indevidamente 

retirado da conta corrente. No que tange ao dano moral, verifico que o 

simples fato de ter sido efetuado saque na conta corrente da Reclamante 

por terceiros, tal fato, por si só, já é capaz de gerar dano moral. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

CONTA CORRENTE. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO 

AUTOR, CULMINANDO POR FICAR A MESMA COM SALDO DEVEDOR. 

FALHA NO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 

14. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. 

POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. DANO 

MATERIAL CARACTERIZADO. Se o banco permite saques indevidos na 

conta corrente de cliente seu, resta evidenciada a falha na prestação dos 

serviços. Relação de consumo, com responsabilidade objetiva e inversão 

do ônus probatório, não desempenhados pelo apelante. Responde 

civilmente a instituição financeira pelos danos que causar em decorrência 

dos riscos do empreendimento. Ausência de prova de quaisquer 

excludentes de responsabilidade. Súmula n° 94 deste Tribunal de Justiça. 

Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Presença dos requisitos 

autorizadores. Vulnerabilidade do consumidor. Artigo 6°, VIII do C DC. 

Dano moral configurado, estando este in re ipsa. O arbitramento do dano 

moral deve atender o seu caráter punitivo-pedagógico e a condição sócio 

econômica das partes. (...). RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO 

COM ARRIMO NO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. (Apelação Cível nº 

0020689-61.2008.8.19.0202, 14ª Câmara Cível TJRJ, Rel. DES. ISMENIO 

PEREIRA DE CASTRO, 14/01/2010). Ante o exposto, nos termos do art. 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA a presente ação e o 

faço para: 1 – DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DEBITO EM COMENTO, 

devendo a empresa reclamar cessar os descontos em folha relacionados 

ao empréstimo em comento, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível 

de majoração em posterior decisão, e ainda CONDENAR a reclamada a 

restituição dos valores porventura já pagos a respeito da operação em 

comento, devidamente atualizados e acrescido de juros legais no importe 

de 1% (um porcento) a.m a contar do respectivo desconto. 2 – 

CONDENAR a reclamada ao ressarcimento do valor gasto com compras no 

cartão de credito, no valor total de R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil, 

novecentos e cinquenta reais), quantia esta que deverá ser acrescida de 

juros legais e corrigida monetariamente a contar da data do respectivo 

desconto; 3 – e para CONDENAR a reclamada a indenizar a promovente 

pelos danos morais sofridos na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a qual deverá ser devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescida de juros legais. Os juros incidem a contar do evento danoso, 

enquanto que a correção incide a contar do arbitramento (SUM 362 e 54 

STJ) Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela 

parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a 

parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. FELIPE FERNANDES Juíz Leigo Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021707-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021707-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID VITORIA 

EMILIANO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021718-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO LUIS CORREA OAB - RO6823 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CORREA OAB - RO7352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021718-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLOVIS 

CARNEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ALEXANDRE CORREA, MARIO LUIS CORREA POLO PASSIVO: RONALDO 

ALVES VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021725-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021725-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON RAMOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021734-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021734-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CURAT MEDICINA 

ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021743-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021743-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

FERREIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021744-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUZIA DE FREITAS OAB - MT19951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021744-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA 

LUZIA DE FREITAS POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021752-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021752-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021766-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABET CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021766-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABET 

CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021777-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021777-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE DUARTE 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021734-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021734-43.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos 

pessoais que comprove ser representante da empresa, bem como 

contrato social e comprovante de inscrição e situação cadastral da 

empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se .JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021780-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021780-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEVERSON 

VITORINO LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAYHANA SHINO TADA ROJAS POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021787-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MACAUBAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021787-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE 

MACAUBAS DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY 

GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021791-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEDROSA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021791-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PEDROSA 

TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021792-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021792-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RONIEL COSTA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021814-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021814-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FIRMINIA 

MENDES PEREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021815-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021815-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUAN DANIEL 

PERON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUAN DANIEL PERON POLO 

PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021827-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021827-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA 

FERNANDES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021829-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021829-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021837-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021837-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA BANDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005390-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA VEZETIV MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008787-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014680-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARQUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014680-26.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ZILMA MARQUES DE MATOS Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 17, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Endereço: AVON COSMÉTICOS LTDA, 4300, 

AVENIDA INTERLAGOS 4300, JARDIM MARAJOARA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04660-907 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ZILMA 

MARQUES DE MATOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/12/2019 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 7 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009342-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOHYELLID HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011831-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEBER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/11/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012433-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

LUCAS DE ABREU CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006871-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA OAB - MT3546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1006871-82.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.300,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO Endereço: RUA SANTIAGO, 319, 

APTO. 1201 - ED. AMERICAN GARDEN, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-628 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 2173, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-800 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ROBERTO 

TADEU DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/12/2019 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009490-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014513-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNI CRISTINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014513-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNI CRISTINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009422-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NERIE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010434-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE MORAIS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008760-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO DO CARMO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021643-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

GIZELI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021643-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA e outros POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021643-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

GIZELI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021643-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA e outros POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021707-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021707-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE REQUERIDO: OPP INDUSTRIA TEXTIL 

LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência em seu próprio 

nome ou comprove vinculo jurídico com o titular do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo 

único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021815-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021815-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUAN DANIEL PERON REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos 

etc. Intime-se a parte autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

aos autos comprovante de residência em seu próprio nome ou comprove 

vinculo jurídico com o titular do referido comprovante, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1057094-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINEIA DE SOUZA MATNE (REQUERENTE)

JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1057094-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO, VANDINEIA DE SOUZA MATNE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS Vistos etc. Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Intime-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1054944-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SANTOS REIS VICTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS OAB - MT7600-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1054944-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CHARLES SANTOS REIS VICTORIO REQUERIDO: EMIVAG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME, LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Intime-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021749-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENE MYTSA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021749-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MILLENE MYTSA 

BRAGA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021876-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021876-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CANDIDO DE 

QUEIROZ OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAYANE 

CAROLYNE GONCALVES BORGES POLO PASSIVO: BANCO FINASA BMC 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021728-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CATARINA GAYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA OAB - MT14638/O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PROCESSO n. 1021728-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:REJANE 

CATARINA GAYVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBELIA DA 

SILVA MENEZES, GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021504-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021523-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009709-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1009709-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZENIZE LINA 

DE OLIVEIRA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMAURI ANILSON 

MENACHO, DAVI FRANCISCO CRUZ POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018684-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MONTEIRO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018684-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JACY MONTEIRO 

MOURAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/01/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de 

novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021800-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHALLEN LEMES GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021800-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONHALLEN LEMES GUSMAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Tendo em 

vista que a presente demanda foi distribuída, nesta data (19.12.019), às 

15h37, encaminhem-se os autos, com urgência, ao Juiz Plantonista, 

considerando a Portaria n.º 599/2019 – GRHFC. Às providências. Cuiabá, 

MT, 19 de dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021891-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021891-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL REIS 

LIMA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021906-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WUDSON KESSLEY COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021906-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WUDSON 
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KESSLEY COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO 

FERREIRA CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021924-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANAINA BARROS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021924-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JANAINA 

BARROS DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021959-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021959-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO SALES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021968-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO SIMOES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021968-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FORTUNATO 

SIMOES FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERI GARCIA 

ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021970-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE CAMPOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021970-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELLE DE 

CAMPOS MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021973-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021973-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021975-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021975-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021984-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARCE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021984-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA MARCE 

AMORIM PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO REIS 

CARMONA POLO PASSIVO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021985-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE NOGUEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021985-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTE NOGUEIRA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021994-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021994-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSELAINE 

CRISTINA OLIVEIRA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021998-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021998-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022013-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022013-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022040-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022040-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SHIRLEY DOS 

SANTOS MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022043-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1022043-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022051-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MAURO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022051-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR MAURO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022063-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JHONES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022063-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KESSY JHONES 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO FERREIRA 

CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022071-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022071-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022074-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022074-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022083-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022083-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022108-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022108-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVALDO 

SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022110-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOSE FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022110-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAX JOSE 

FERREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022115-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ABREU FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022115-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

ABREU FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022121-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022121-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022127-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARICK RODRIGUES GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022127-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TARICK 

RODRIGUES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022144-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022144-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

ANTONIA DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: SADE 

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022157-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRUNO PIRES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022157-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON BRUNO 

PIRES GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022158-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL CARVALHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022158-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

CARVALHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

BASTOS DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022188-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA SANTANA CHAVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022188-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDMILA 

SANTANA CHAVES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022204-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW HEBER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022204-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREW HEBER 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022210-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022210-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:METAL DESIGN 

COMERCIO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO SEMPIO 

FARIA POLO PASSIVO: JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022211-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA SOUZA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022211-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELINA SOUZA 

AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022221-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022221-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEY DE 

MAGALHAES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022240-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THILZA RENATA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022240-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THILZA RENATA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022241-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022241-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

FERNANDA DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022254-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022254-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE SENA 

VITAL DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 24 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022263-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DE SOUZA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022263-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEVINO DE 

SOUZA PEREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

NAFAL DE CARVALHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022264-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR CEZAR CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022264-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVALDO 

COSTA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO CLAUDIOMAR 

GOMES POLO PASSIVO: ODAIR CEZAR CORREA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022271-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022271-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA SILVA 

BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022275-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022275-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

MARIA DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022311-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO SEBASTIAO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022311-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENILDO 

SEBASTIAO GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022318-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SOLANGE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022318-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDETE 

SOLANGE CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022336-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

FERNANDA AUGUSTA WARMLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA AUGUSTA WARMLING OAB - MT21887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022336-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEYTON 

GOMES SANTIAGO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA AUGUSTA WARMLING POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A 

CAR SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022344-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022344-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANIRA SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: C&A MODAS LTDA e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022360-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022360-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HEMERSON LUIZ 

MARINHO MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LUIZA 

ALAMINO BELLINCANTA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022375-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022375-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MONIQUE 

SOUZA MAGALHAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022377-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SCARPARO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022377-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDO 

SCARPARO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022395-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022395-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE MORAIS 

LIMA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENEU ALCEU 

ROSLER POLO PASSIVO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL 

SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022397-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022397-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVE SOARES 

DE SOUZA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022400-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022400-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMILA TOMAZ 

DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022409-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILTO DIAS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022409-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANILTO DIAS 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OILSON AMORIM DOS REIS 

POLO PASSIVO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022412-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN DE AQUINO BAZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022412-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELLEN DE 

AQUINO BAZILIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022432-49.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022432-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022435-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022435-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA DE 

ARRUDA PRAXEDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN 

CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022437-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERLEY MARQUEZ BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOVIP ASSOCIACAO MUTUA DE PROTECAO VEICULAR DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022437-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WERLEY 

MARQUEZ BORGES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

REICHE, TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS POLO PASSIVO: 

AUTOVIP ASSOCIACAO MUTUA DE PROTECAO VEICULAR DO BRASIL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022445-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UELISON PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022445-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:UELISON 

PEREIRA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022451-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILDO CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022451-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSILDO 

CARDOSO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022463-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEJANIS APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022463-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDEJANIS 

APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022464-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022464-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO COSTA 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022480-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO JOSE SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022480-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HAROLDO JOSE 

SCHUTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022482-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022482-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

ADRIANE SILVA DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022483-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Mônica Callejas Reichert (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022483-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:Mônica Callejas 

Reichert ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO CANDIA POLO 

PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022509-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022509-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA COSTA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIJANIA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIJANIA COUTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CEZAR DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE UNTAR DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000045-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO JOSE 

UNTAR DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MATHEUS DE ORMOND MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

MATHEUS DE ORMOND MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILEIDE DO CARMO CASTELO BRANCO DOS ANJOS 28407806153 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENE 

PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

POLO PASSIVO: JUSCILEIDE DO CARMO CASTELO BRANCO DOS ANJOS 

28407806153 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON SANTOS DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000070-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMILSON 

SANTOS DE ALMEIDA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000081-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

VIEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTINA ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA 

CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEOMARA DOS 

SANTOS E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY KENNY FERREIRA GALLETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000100-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONNY KENNY 

FERREIRA GALLETI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: BRADESCO SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

GONCALO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORGANI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA MORGANI 

DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY GONCALVES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEY 

GONCALVES PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ORTT SAQUETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA CLEUZA 

ORTT SAQUETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, 

ALE ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CHECON AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERTON 

CHECON AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYKEEL FELIPPE DE MOURA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000193-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELDER CASSIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO RONDON 

GRACIOSO POLO PASSIVO: NAYKEEL FELIPPE DE MOURA SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

GOMES ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAIO 

GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDER FONSECA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000214-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENEDER 

FONSECA PAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIL DOS SANTOS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000216-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABGAIL DOS 

SANTOS BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CHAGAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000220-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN 

CHAGAS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSOIZ DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000222-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANKSOIZ DA 

SILVA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

CARLOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000256-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TALITHA LAILA RIBEIRO, LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: GABRIELLE DA SILVA PINTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARVALHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CARVALHO ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CONDELLI GIROTTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

CONDELLI GIROTTO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR 

JERONIMO ALMEIDA SILVA POLO PASSIVO: TVLX VIAGENS E TURISMO 

S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA TEODORA FONTOURA PADILHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000283-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BIANCA 

TEODORA FONTOURA PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000297-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINA 

MISSIO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATHOS BOLETA 

GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000307-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRA DA 

COSTA E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS & RISQUES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMOS & 

RISQUES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAOLA RISQUES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

ANTONIO CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000326-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

RODRIGUES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA MARIA 

LIRA POLO PASSIVO: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000329-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DALILA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES ROCHA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERCULES 

ROCHA BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ORTT SAQUETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que a presente demanda foi 

distribuída e cadastrada, tendo como parte promovida a empresa ÁGUAS 

CUIABÁ S/A. No entanto, na petição inicial, relata que ajuíza a ação em 

desfavor da CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e, ainda, apresenta documentos de 

comprovação referentes à SANECAP – Companhia de Saneamento da 

Capital (id. 27793816 e 27793817). Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte promovente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a divergência acima e, se 

necessário, juntar os documentos legíveis e atualizados que comprovem 

os fatos alegados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015536-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015536-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE LIMA REQUERIDO: TELEMAR NORTE 

LESTE S/A (OI) Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27581229. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007747-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIORIN MORAES PFULG (EXECUTADO)

PIERRE NIKLAUS PFULG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007747-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: 

PIERRE NIKLAUS PFULG, MARIANA FIORIN MORAES PFULG Vistos, etc. 

Do exame dos autos, verifico que a parte promovida procedeu com a 

juntada de um acordo, conforme se depreende do ID 26755336. Dessa 

forma, INTIME a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o respectivo acordo, sob pena de não homologação 

do mesmo. Intime. Cumpra. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO JORGE ZAMAR DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERCILIO JORGE 

ZAMAR DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY OAB - 

MT14349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

PARTENON VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005107-61.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID 

JAUDY REQUERIDO: MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME, NATIVA 

AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME, 

PARTENON VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado em 

audiência de conciliação, conforme consta do ID 26338603. Dessa forma, 

INTIME a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o respectivo acordo, sob pena de não homologação do mesmo. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012401-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL CAMPESTRE ACAIAH 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI OLIVEIRA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012401-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL CAMPESTRE 

ACAIAH EXECUTADO: JURACI OLIVEIRA DE MAGALHAES Vistos, etc. Do 

exame dos autos, verifico que a parte exequente não procedeu com a 

juntada do acordo, conforme se depreende do ID 25849363. Dessa forma, 

INTIME a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com 

a juntada do acordo devidamente assinado, sob pena de não homologação 

do acordo. Intime-se Cumpra-se JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000356-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALIE 

ZERWES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000361-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLA 

FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ POLO PASSIVO: AVIANCA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022463-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEJANIS APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022463-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDEJANIS 

APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000382-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN FRAZAO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022509-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022509-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA COSTA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022435-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022435-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA DE 

ARRUDA PRAXEDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN 

CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANCER ADRIANO SILVA BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA OAB - MT21561/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014664-72.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JANCER ADRIANO SILVA BRITO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Acolho a 

justificativa apresentada conforme ID. 27276319. Proceda à designação 

da audiência de nova conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004683-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004683-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA GONCALINA BRITO ALVES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Visto, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. 

E, de outro lado, verifico que as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida ora Reclamada. Após, remetam os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011125-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, 

de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENTINHA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIAN FRAGA DE CASTRO, 

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PEREIRA MACIEL MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000401-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA REGINA 

PEREIRA MACIEL MIGUEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: JOSUE SOARES DE 

CAMPOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022221-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 10:15 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004712-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROBERT PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DECISÃO Vistos, etc. Antes de dar prosseguimento ao feito, diante do 

disposto na sentença da ação anteriormente ajuizada 

(8023113-31.2018.811.0001), será necessário que a parte reclamante 

proceda com o pagamento das custas processuais. Desta feita, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, bem como juntar nestes autos o respectivo 

comprovante, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

arquivamento do feito. Após o decurso do prazo assinalado, caso a parte 

promovente comprove o recolhimento das custas processuais, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Na hipótese de não comprovar as 

respectivas custas, conclusos para arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011990-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO ROSARIO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Cumpra-se integralmente o despacho de id.2560188. DESIGNE-SE nova 

data para a realização da audiência de conciliação, conforme a pauta 

deste Juízo. Após, CITE-SE a parte promovida no endereço apresentado e 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000421-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILA PEREIRA DE 

ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCI OLKOSKI, 

ANTONIO JOAO DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000422-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014681-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM FERREIRA BOTELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUELDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNADETE 

ZERWES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILKA FERREIRA DE CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: MILKA FERREIRA 

DE CARVALHO MORAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022344-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022344-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANIRA SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: C&A MODAS LTDA e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021970-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE CAMPOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021970-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELLE DE 

CAMPOS MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021718-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO LUIS CORREA OAB - RO6823 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CORREA OAB - RO7352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021718-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLOVIS 

CARNEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ALEXANDRE CORREA, MARIO LUIS CORREA POLO PASSIVO: RONALDO 
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ALVES VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINNE FERNANDES OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000469-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRINNE 

FERNANDES OLIVEIRA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO 

DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000473-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON 

PELLIZZARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON PELLIZZARI 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE AUGUSTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000477-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANE 

AUGUSTA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE BRITO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000478-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNEIA DE BRITO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CAMPOS MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000482-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE CAMPOS 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIDA BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000498-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELEIDA 

BORGES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS ISIDORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO DOS 

SANTOS ISIDORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REINERS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

REINERS FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000510-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS FELIPE 

MONTEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000524-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILSON 

NUNES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENILSON 

NUNES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003924-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ADRIANO DA SILVA 59477300144 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAHLFABRIK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO JOSE POFFO OAB - SC31808 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA CAMARGO NONATO 02711636151 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000546-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

ALVES DE LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: 

GISELA CAMARGO NONATO 02711636151 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))
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GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010476-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIANA ARRUDA GUIMARAES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada conforme ID. 26377203. 

Proceda à designação da audiência de nova conciliação. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008681-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARIA PERES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Proceda à alteração do endereço, 

conforme peticionado no ID. 25665699. Designe nova audiência de 

conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011094-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL ALEXANDRE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011094-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MACIEL ALEXANDRE QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação conforme ID. 26295352. Em tempo, 

INTIMEM-SE a parte reclamante para apresentar, no prazo de 02 (dois) 

dias, anexar o comprovante que justifique a sua ausência na audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004789-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DECISÃO Vistos, etc. INTIMEM-SE a reclamante para que apresente novo 

endereço da parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013825-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013825-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIVALDO SANTANA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada conforme ID. 

27254610. Proceda à designação da audiência de nova conciliação. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008673-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008673-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA Vistos, etc. Acolho a 

justificativa apresentada conforme ID. 25760397. Proceda à designação 

da audiência de nova conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011817-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ADRIELE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011817-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANY ADRIELE CRUZ REQUERIDO: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Da análise dos autos, 

verifico que não houve expedição de citação da parte em tempo hábil 

acerca da audiência de conciliação para a parte promovente. Proceda à 

redesignação da audiência de conciliação, intimem-se e citem-se as 

partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000422-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. A parte promovente ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS”, na qual alegou, em suma, que é moradora 

de apartamento localizado em condomínio construído pela parte reclamada. 

Sustentou que o prédio possui tubulação de gás para abastecimento dos 

apartamentos, tendo a estrutura para o fornecimento de gás apresentado 

defeito que não foi sanado. A título de tutela de urgência a parte 

reclamante pleiteou seja determinado que a parte reclamada providencie o 

reparo ou a substituição da tubulação de gás na localidade onde reside. 

Contudo, não há nos autos informações quanto ao valor do mencionado 

procedimento. Assim, para fins de fixação da competência desta Justiça 

Especializada, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar documentos que comprovem o valor do reparo solicitado, 

a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos para pedido de urgência. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. A parte promovente ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS”, na qual alegou, em suma, que é moradora 

de apartamento localizado em condomínio construído pela parte reclamada. 

Sustentou que o prédio possui tubulação de gás para abastecimento dos 

apartamentos, tendo a estrutura para o fornecimento de gás apresentado 

defeito que não foi sanado. A título de tutela de urgência a parte 

reclamante pleiteou seja determinado que a parte reclamada providencie o 

reparo ou a substituição da tubulação de gás na localidade onde reside. 

Contudo, não há nos autos informações quanto ao valor do mencionado 

procedimento. Assim, para fins de fixação da competência desta Justiça 

Especializada, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar documentos que comprovem o valor do reparo solicitado, 

a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos para pedido de urgência. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARVALHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. A parte promovente ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS”, na qual alegou, em suma, que é moradora 

de apartamento localizado em condomínio construído pela parte reclamada. 

Sustentou que o prédio possui tubulação de gás para abastecimento dos 

apartamentos, tendo a estrutura para o fornecimento de gás apresentado 

defeito que não foi sanado. A título de tutela de urgência a parte 

reclamante pleiteou seja determinado que a parte reclamada providencie o 

reparo ou a substituição da tubulação de gás na localidade onde reside. 

Contudo, não há nos autos informações quanto ao valor do mencionado 

procedimento. Assim, para fins de fixação da competência desta Justiça 

Especializada, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar documentos que comprovem o valor do reparo solicitado, 

a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos para pedido de urgência. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARESSA LOEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARESSA LOEBEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS POLO 

PASSIVO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SUELY PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000586-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIA SUELY 

PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, HUDSON 

FIGUEIREDO SERROU BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUNICE 

FATIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CUNHA MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000595-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: FRANCIELE CUNHA MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000421-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILA PEREIRA DE 

ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCI OLKOSKI, 

ANTONIO JOAO DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO HENRIQUE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000614-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALVARO 

HENRIQUE BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTÔNIO 

CARLOS GERALDINO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000616-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA FERREIRA DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT 

COSTA THOMANN POLO PASSIVO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000649-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS DA 

MOTA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000663-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE 

GADELHA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ISABEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000669-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA ISABEL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000671-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010927-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010927-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MRV 

PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

petição constante na ID n.º 26577605 , bem como sobre os documentos 

que a incorporam. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos, para os fins devidos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010824-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010824-54.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VIVERDE EXECUTADO: JAIR DA SILVA Vistos, 

etc. Indefiro o pedido da parte exequente, para inclusão do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, pois essa incumbência 

cabe à parte exequente, por meio de certidão de dívida, conforme disposto 

no Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade, portanto, 

providenciar os meios para a correta notificação do executado. Assim, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento (art. 921, parágrafo 

2º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009263-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BATISTA JERONIMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009263-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: REGINALDO BATISTA JERONIMO Vistos, etc. Dos exames 

dos autos, observa-se que a parte exequente foi devidamente intimada 

para, apresentar o título executivo original, no prazo de 5 dias. No entanto, 

quedou-se inerte, deste modo, INTIME-SE, novamente, o reclamante a fim 

de que apresente o original do título (TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E 

PARCELAMENTO DO DÉBITO), na Secretaria da Vara, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE, sob pena de indeferimento e extinção do 

feito. Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

? Florianópolis/SC). Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA GOMES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002718-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELI DE FATIMA GOMES NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que 

a parte autora não compareceu a audiência de conciliação conforme ID. 

27626748. Em tempo, INTIMEM-SE a parte reclamante para apresentar, no 

prazo de 02 (dois) dias, anexar o comprovante que justifique a sua 

ausência na audiência de conciliação. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015967-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL ODENIL DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015967-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIZAEL ODENIL DE LIMA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação conforme ID. 27644514. Em tempo, 

INTIMEM-SE a parte reclamante para apresentar, no prazo de 02 (dois) 

dias, anexar o comprovante que justifique a sua ausência na audiência de 

conciliação. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016020-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIROM DAMIAO RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016020-05.2019.8.11.0001. DESPACHO 

REQUERENTE: NAIROM DAMIAO RODRIGUES MIRANDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada 

conforme ID. 27580877. Proceda à designação da audiência de nova 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000675-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021087-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MENDES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE PENHA (EXECUTADO)

MARINDIA ONGARATTO PENHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021087-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANTONIO JOSE MENDES NETO EXECUTADO: ALFREDO 

JOSE PENHA, MARINDIA ONGARATTO PENHA Vistos, etc. INTIMEM-SE a 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com o 

fito de juntar: a) Comprovante de endereço em nome próprio ou comprovar 

vínculo com o titular do comprovante juntado em sua exordial. Sob pena de 

indeferimento do inicial e consequente arquivamento do feito. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos para pedido de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000696-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

MIRANDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000706-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER 

JAQUELINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MIRANDA LEITE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000709-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA MIRANDA 

LEITE GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULISSES GARCIA NETO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA CORINGA E SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

ANAILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000737-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANAILTON 

SILVA SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID 

WENER FARINELLI SERILO POLO PASSIVO: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000747-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000764-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELBER RIBEIRO 

COUTINHO DE JESUS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELBER 

RIBEIRO COUTINHO DE JESUS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000783-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICYA 

ANGELICA BARBOSA TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLANY APARECIDA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000841-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDLANY 

APARECIDA GOMES BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000847-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA FERREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRAGA VINICIUS PEREIRA 

DO NASCIMENTO, ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILE LOURENCO NETO OAB - 052.950.741-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000857-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMILE 

LOURENCO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000860-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MARIO DO 

ESPIRITO SANTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAIO 

GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: MARIA JOSE BEZERRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021186-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO PROCESSO n. 

1021186-18.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OSCAR JOSE SOARES DO PRADO Endereço: RUA 

DESEMBARGADOR TRIGO DE LOUREIRO, 121, - ATÉ 367/368, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-690 POLO PASSIVO: Nome: IBAZAR.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Endereço: Avenida das Nações Unidas, 

3000, 3003, PARTE B, Bonfim, OSASCO - SP - CEP: 06233-903 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015804-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA OLINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015804-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA OLINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015804-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA DE SOUZA OLINDA REQUERIDO: SS COMERCIO 

DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005525-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA CAMARGO NONATO 02711636151 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000546-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES EVANGELISTA REQUERIDO: GISELA 

CAMARGO NONATO 02711636151 Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que a presente demanda foi distribuída e cadastrada, tendo como 

parte promovida GISELA CAMARGO NONATO. No entanto, na petição 

inicial, relata que ajuíza a ação em desfavor da empresa G10 – SECURITY. 

Outrossim, verifico que a exordial está desacompanhada de documentos 

hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a 

providência liminar requerida. Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e 

parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte promovente, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclarecer a divergência acima e, se necessário, juntar 

os documentos legíveis e atualizados que comprovem os fatos alegados, 

bem como deverá apresentar os documentos abaixo arrolados, a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, do CPC): 1. Procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes 

ao patrono, devidamente assinada pela parte promovente; 2. Cópia legível, 
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completa e atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) 

em seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado. Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000102-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GONCALO DALVO DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOSE 

AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA Vistos, etc. I- Trata-se de execução 

de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021372-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021372-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL EXECUTADO: 

DOUGLAS ARAUJO SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021487-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIEM ROSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021487-62.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: MARIEM 

ROSA DE ALMEIDA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021398-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021398-39.2019.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

ADRIANA APARECIDA DA CRUZ ALVES Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021395-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PINTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021395-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

MARCOS PINTO GOMES Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que 

a petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia legível e completa do documento pessoal de identificação da 

representante do condomínio, bem como procuração legível e atualizada, a 

qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

representante do condomínio, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021688-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AGUIAR FILIPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021688-54.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: MARCIA 

AGUIAR FILIPIN Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021572-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE AGNE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021572-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

BERENICE AGNE ARAUJO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021597-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN THOBIAS BELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELANO RENATO STREY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021597-61.2019.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: LINCOLN THOBIAS BELLO EXECUTADO: DELANO RENATO 

STREY Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, 

intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, na 

Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021579-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATYUSE CRISTINE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021579-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: KATYUSE 

CRISTINE OLIVEIRA CAMPOS Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se 

que a petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a 

instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a providência 

requerida. Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do 

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

apresentar a cópia legível, completa e atualizada do comprovante de 

endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome de 

terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021918-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE MELO TRAKIMAS (EXECUTADO)

FABIO DIEGO SENDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021918-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: FABIO 

DIEGO SENDIN, ELIZABETH DE MELO TRAKIMAS Vistos, etc. Do exame 

dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021956-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GYSELLE APARECIDA SOARES DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021956-11.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

GYSELLE APARECIDA SOARES DUARTE Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022176-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINNE DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022176-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

CAROLINNE DE SOUZA BARBOSA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013570-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BERNARDINO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Aguarde-se o decurso do prazo em cartório. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017028-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN LIMA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA CRISTINA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000907-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILMA CRISTINA 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR, RENAN NADAF GUSMÃO POLO PASSIVO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA ALVES DA COSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000913-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI 

APARECIDA ALVES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANO DIAS CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000915-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES LIMPIA 

CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AMORIM MARTINS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000935-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO AMORIM 

MARTINS DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (INVENTARIADO)

 

PROCESSO n. 1000943-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUDETE DIAS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000945-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000949-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRO 

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CASO BARBOSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2361 de 3769



MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000975-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINI DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR 

POLO PASSIVO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000978-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSSARA 

GOMES DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FANNIA LAIS 

MARQUES FERRAZ POLO PASSIVO: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II OAB - 

04.992.613/0001-03 (REPRESENTANTE)

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARIS LACERDA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000980-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: STELLA 

MARIS LACERDA VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000983-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

SANTANA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALEF ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1002562-18.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

YURI ALEF ARAUJO SILVA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS 

DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: ADM GERÊNCIA DE VENDAS, 215, PRAÇA DA 

REPÚBLICA 101, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-980 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - YURI ALEF ARAUJO SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC 

Data: 19/11/2019 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CASTRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001018-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS DE CASTRO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALEF ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002562-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YURI ALEF ARAUJO SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MATOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001028-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON MATOS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO THADEU 

GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANJE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA ALENCAR DE OLIVEIRA (REU)

LEILSON VENTURA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001043-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANJE 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO 

ISRAEL DE ABREU LIMA POLO PASSIVO: LEILSON VENTURA DA SILVA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000913-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARLI APARECIDA ALVES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Antes de 

qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a 

parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o 

fim de apresentar: a) Documentos pessoais; b) Comprovantes de 

pagamento legíveis referentes às faturas pagas desde setembro de 2019. 

c) Procuração atualizada. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004707-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA REQUERIDO: 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE Vistos etc, Do exame dos autos, 

verifico que far-se-á necessário expedir alvará do valor incontroverso. 

Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, para levantamento da quantia depositada 

em juízo, no valor de: a) R$ 11.952,00 (onze mil novecentos e cinquenta e 

dois reais), com os acréscimos e correções, em favor da parte 

exequente, nos dados bancários informados no ID 26704952. 

Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC. Após, intime-se a Requerente a efetuar o pagamento 

do restante, sob pena de ser efetuada penhora on line. Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022187-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIAN PAULA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022187-38.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 

71322779104 EXECUTADO: IRIAN PAULA CORREA Vistos, etc. Do exame 

dos autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 321, “caput” e 

parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cópia legível do documento de identificação 

pessoal (RG ou CNH) da representante da empresa, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC): Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para os fins devidos. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022455-92.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022455-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: NATALIA CARDOSO 

NUNES DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) da 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022455-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022455-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: NATALIA CARDOSO 

NUNES DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) da 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001065-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM OAB - 049.306.711-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001065-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

BEATRIZ HAAGSMA SIMM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: SERASA S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE GUEDES HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001066-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINNE GUEDES 

HURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011593-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011593-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA DE ARAUJO REQUERIDO: MARIANA 

CAPOSSOLI DA CUNHA Vistos, etc. DEFIRO o requerido peticionado, 

conforme se depreende no ID. 26806534. Assim sendo, DESIGNE 

audiência de instrução, conforme a pauta deste Juizado. Após, INTIMEM 

as partes para comparecimento, devendo ser acompanhadas de suas 

testemunhas, independente de intimação. Às providências legais. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022455-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022455-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: NATALIA CARDOSO 

NUNES DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH) da 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

os fins devidos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015073-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA RAMOS BENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015073-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GOLDEN GREEN RESIDENCE EXECUTADO: ISABELA RAMOS 

BENTO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 
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exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010583-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010583-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que no 

id 26928883 foi anexado pela parte requerida comprovação de acordo, 

porém, sem a apresentação dos termos da minuta do suposto acordo. De 

outro lado, no id. 27591596, a parte ré afirmou que realizou o pagamento 

do acordo equivocadamente, pois não há pacto entre as partes, 

solicitando assim, o levantamento por meio de alvará do mencionado valor. 

Considerando que não há nos autos nenhuma comprovação de efetivo 

acordo entre as partes, e do equivoco confesso pela parte ré, OPINO para 

que seja liberado mediante alvará, o valor depositado de forma 

equivocada. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RODRIGUES CAPILE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006158-10.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME REQUERIDO: 

CLAUDIA RODRIGUES CAPILE Vistos, etc. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora, pela petição constante do id.: 258310131, 

informa o endereço de CLEIDE REGINE, no entanto, trata-se de pessoa 

estranha ao feito. Diante disso, antes de qualquer decisão, intime-se a 

promovente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar novo endereço para 

citação da parte promovida (CLAUDIA RODRIGUES CAPILE), sob pena de 

extinção do processo. Havendo informação de endereço diverso, 

designe-se outra audiência de conciliação e proceda ao cumprimento do 

ato processual faltante, bem como às intimações necessárias. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, renove-se a conclusão (na pasta de Decisão 

sobre Arquivamento). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001082-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

PEREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES POLO PASSIVO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES CAVALCANTE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001087-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOISES 

CAVALCANTE GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001090-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEBER SERRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GOMES FERREIRA NETO POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYNE INES DE ALMEIDA OAB - MT25145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001091-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYNE INES DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001096-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMA 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MEIRE MARIA DA 

SILVA POLO PASSIVO: AYMORE e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DE NOTICIAS LEIAGORA EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001098-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALED NASSER 

KARHAWI e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: PORTAL DE NOTICIAS 

LEIAGORA EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CESAR FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001107-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS 

CESAR FREITAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AQUINO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. FREITAS FARIA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001112-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

AQUINO BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO RODRIGO 

DE BRITO MOTTA CARVALHO POLO PASSIVO: C. FREITAS FARIA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004156-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA SOUZA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005490-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ZANEZI ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004025-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA MAIOLINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004870-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008724-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008704-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA EVELYN SILVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008092-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003475-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL DIAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010227-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JULIA GONCALVES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009526-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

PARE BEM ESTACIONAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003669-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004230-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003277-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARLA JORGE DA CUNHA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008893-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009747-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO SEBASTIAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007397-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAFAEL GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008284-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011025-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICEELEM DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003621-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2371 de 3769



ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010752-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006979-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003527-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA OLIVEIRA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009786-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RENAN JUNIOR DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

bem como o preparo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011235-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JURANDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018020-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004865-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BATISTA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 
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tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010216-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYENNE CAROLLINA DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT0014715A 

(ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004088-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PEREIRA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CANARINHO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012578-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE MEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008247-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009022-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009347-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DO ESPIRITO SANTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 
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Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ERALDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que os Embargos de Declaração é 

tempestivo. Em tempo, procedo a intimação da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007388-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de 

Tempestividade Recursal Certifico que o recurso inominado é tempestivo, 

contudo tem pedido de justiça gratuita. Em tempo, procedo a intimação da 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010397-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013360-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LEYSA GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013360-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LEYSA GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011937-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011937-43.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.149,60 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM Endereço: SAO CRISTOVAO, 834, 

CASA, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-300 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, TELEFÔNICA BRASIL S/A, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 
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DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC 

Data: 26/11/2019 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 18 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA MARIA BARROS DE SCALON (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 17/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011854-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009933-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE NOGUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYNE INES DE ALMEIDA OAB - MT25145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que, na petição inicial, não há 

pedido de liminar. Sendo assim, considerando que já designada audiência 

de conciliação para 27.02.020, às 17h30, cite-se e intime-se a parte 

promovida, com observância das formalidades legais, bem como 

aguarde-se a realização do ato, para o qual, também, deverá ser intimada 

a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 
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sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001082-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADILSON PEREIRA DE LIMA REU: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A 

Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Ante o exposto, intime a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando procuração atualizada, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos para pedido de urgência. Intime. Cumpra. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001096-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELMA FERREIRA GOMES REQUERIDO: AYMORE, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não há na peça 

inaugural nenhum pedido de tutela de urgência. Designada a audiência de 

conciliação, cite a parte reclamada e intimem as partes para 

comparecimento. Conste na carta de citação as consequências para o 

caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, 

caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da 

prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011392-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011392-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA 

EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc, Do exame dos autos, 

verifico que far-se-á necessário expedir alvará do valor incontroverso. 

Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, para levantamento da quantia depositada 

em juízo, no valor de: a) R$ 11.741,35 (onze mil setecentos e quarenta e 

um reais e trinta e cinco centavos), com os acréscimos e correções, em 

favor da parte exequente, nos dados bancários informados no ID 

27947825. Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC. Após, intime-se a executada a efetuar o pagamento 

do restante, sob pena de ser efetuada penhora on line. Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017786-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000915-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES LIMPIA 

CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CASTRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (INTERESSADO)
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PROCESSO n. 1001018-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS DE CASTRO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

THIAGO IAFELICE DOS SANTOS OAB - 706.223.371-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000948-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO IAFELICE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA 

ARFOX POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED 

FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013255-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo para interposição de 

recursos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013634-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo para interposição de 

recursos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012102-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo para interposição de 

recursos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012638-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo para interposição de 

recursos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GULARTE FRAZAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001175-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA 

GULARTE FRAZAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TELLES DE CARVALHO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018084-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA OAB - 535.426.061-20 (REPRESENTANTE)

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TADEU SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001200-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO TADEU 

SILVA LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA 

VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004712-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROBERT PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

CAIO GARCIA CABRAL OAB - 037.104.461-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001207-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAIO GARCIA 

CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO CESAR MIDON DE 

MELO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TADEU SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001209-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO TADEU 

SILVA LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA 

VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. CUMPRA-SE, IMEDIATAMENTE A DECISÃO LANÇADA NO ID. 

28029260. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMORIM DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001212-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL AMORIM 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS AURELIO CESAR CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001235-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 

AURELIO CESAR CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

MACIEL DE MENEZES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001253-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA MONTEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RAMOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

 

PROCESSO n. 1001256-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA 

GLORIA RAMOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA 

REGINA SOUZA POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001274-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE SILVA DOS 

ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001284-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

ALMEIDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DELPINO SACOMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001286-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO DELPINO 

SACOMAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001305-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARGARIDA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2380 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CASSIO MIRANDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001310-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. S. LEMOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE 

PADILHA DOS SANTOS POLO PASSIVO: JOSE CASSIO MIRANDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

 

PROCESSO n. 1001316-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA MORAES 

UMEMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO 

POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA OAB - 18.216.778/0001-06 

(REPRESENTANTE)

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CASSIO MIRANDA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001333-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. S. LEMOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE 

PADILHA DOS SANTOS POLO PASSIVO: JOSE CASSIO MIRANDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001340-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON FRANCA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO FORTES 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001343-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS JUNIOR 

RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.DE MOURA PAESANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001349-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V.DE MOURA 

PAESANO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LOUIS NAAMAN 

KHOURI FILHO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM OAB - 049.306.711-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001356-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

BEATRIZ HAAGSMA SIMM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENI GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001360-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENI GONCALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007388-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001369-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO 

AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008016-76.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

TRIANGULO S/A, K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008016-76.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

TRIANGULO S/A, K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014586-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014586-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAIZA DIAS DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014474-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014474-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL CORREA GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014474-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014474-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL CORREA GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 
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das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016070-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA DE OLIVEIRA MELLO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014063-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014462-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014462-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN SOUZA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014462-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014462-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN SOUZA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001378-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAINE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001393-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVAINE ALVES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001410-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE 

ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: MRV 

ENGENHARIA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAL PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001414-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIVAL PEREIRA 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004054-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003535-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004500-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005490-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 09/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008247-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001435-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISTIANE 

AMORIM DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY CARDOSO MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002587-31.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSY CARDOSO MORAES REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Devolvo os presentes autos à 

secretaria, para que cumpra integralmente a sentença proferida conforme 

ID. 27835334. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001340-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELTON FRANCA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Extrato 

atualizado do Serasa retirado do balcão; Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 
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CPC), para o fim de apresentar todas as faturas e respectivos 

comprovantes de pagamento ou extrato de pagamentos relativos aos 

últimos 06 (seis) meses anteriores a fatura contestada. Após o decurso 

do prazo assinalado, voltem os autos para analise do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001281-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & GIROLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI SILVA COSTA ARRUDA 01356513107 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1001281-90.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: CAMPOS & GIROLA LTDA - ME 

EXECUTADO: SUELI SILVA COSTA ARRUDA 01356513107 Vistos etc. A 

execução que tem por base Título Executivo Extrajudicial deve instruir a 

inicial com o devido Título, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 

798, I, do Novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 798. Ao propor a 

execução, incumbe ao exequente: I – instruir a petição inicial com: a) O 

título executivo extrajudicial; O Código de Processo Civil de 2015 elenca 

quais são os títulos executivos extrajudiciais, e nesta execução não se 

encontra presente nenhum dos títulos ali listados, mas tão somente uma 

Nota com descrição dos produtos. Destaca-se que a parte Exequente em 

sua inicial, apenas mencionou a existência da Nota Fiscal, contudo, não 

muniu a sua exordial com Títulos Executivos Extrajudiciais. É necessário 

que a ação de execução venha instruída com o Título Executivo, bem 

como com a prova do negócio jurídico, qual seja, a nota fiscal de venda da 

mercadoria e o comprovante da entrega e a certidão de protesto. Na 

hipótese da parte Exequente não ter Título Executivo, deverá manejar ação 

própria com a finalidade de ver o seu crédito satisfeito. Assim, INTIME-SE a 

parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com 

o fito de juntar: a) Título(s) Executivo(s). Após o decurso do prazo, caso a 

parte Exequente cumpra o determinado acima, voltem-me os autos 

conclusos para Despacho de Título Extrajudicial. Na hipótese de inércia, 

remetam-se os atos conclusos para arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008835-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD ARAUJO COSTA FILHO 03983414192 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008835-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO MARIANO DA CUNHA REQUERIDO: EDGARD 

ARAUJO COSTA FILHO 03983414192 Vistos, etc. Intimem-se a parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do AR 

negativo juntado no ID. 28071919. Com apresentação de novo endereço, 

designem novo audiência e citem-se a parte para comparecer. Decorrido o 

prazo, sem manifestação voltem-me os autos conclusos para a pasta de 

Arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004683-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004683-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA GONCALINA BRITO ALVES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREA Vistos, etc. Determino que a secretaria deste Segundo 

Juizado cumpra o despacho proferido no ID. 27835070. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001446-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

BARBOSA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001457-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

CESAR DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINICE DE 

FÁTIMA DA CRUZ POLO PASSIVO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

META ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001461-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:META 

ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOCLECIO VIEIRA MARTINS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001476-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIAL SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALEXANDRE BORGES SANTOS POLO PASSIVO: 

DIOCLECIO VIEIRA MARTINS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014571-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014571-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS MATOS DE SOUZA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001485-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DA 

CONCEICAO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CONCEICAO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001488-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DA 

CONCEICAO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006438-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FERNANDO VELASCO CRISPIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006438-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: IURI 

FERNANDO VELASCO CRISPIM Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de ID. 

25877572, para que seja localizado endereço da parte Reclamada, via 

Sistema Infojud. Cumpre ressaltar, que é diligência competente à parte 

Autora. Desta feita, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar a este juízo o endereço atualizado da parte 

Executada, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito, 

com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Com apresentação de novo 

endereço, designe nova audiência de conciliação, intimem-se as partes. 

Sem manifestação da parte Reclamante, remetam-se os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005439-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRUNO RODRIGUES LAVOR (EXECUTADO)

IRACILDA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES (EXECUTADO)
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LEVI RIBEIRO LAVOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1005439-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH POLO PASSIVO: LEVI RIBEIRO LAVOR e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - 699.466.801-06 

(REPRESENTANTE)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001502-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL 

ANGELO CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: AGV 

BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001510-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO PEREIRA 

SALDANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GULARTE FRAZAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001175-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA 

GULARTE FRAZAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TELLES DE CARVALHO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE CHRISTINE SOARES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001517-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALYCE 

CHRISTINE SOARES BONFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

IRINEU RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MALHEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001529-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON 

MALHEIROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE GOMES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013447-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA OAB - 047.545.031-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1013447-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREY 

FIGUEIREDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAQUEL 

MARCONDES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 
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janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015226-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011435-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIDIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

MONICA TOLEDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001544-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHEILA DE 

AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001553-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

JOSE DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001558-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINA DIAS 

FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI DE SOUZA TAQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001568-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 
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DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: DANIELLI DE SOUZA TAQUES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001579-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

RODRIGUES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA 

FATIMA ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA GIVONE VIDAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001590-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: SILVIA GIVONE VIDAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONA NIDIA MENDES GADELHA (REU)

 

PROCESSO n. 1001592-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: MONA NIDIA MENDES GADELHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - 049.017.691-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001608-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA IRIS DA 

SILVA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA IRIS DA SILVA 

LARA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO QUEIROZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001614-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO QUEIROZ 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001615-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLA 

CHRISTINA BARROS DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANE MARTINS MENDES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE AMBERSON COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001622-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONE 

AMBERSON COUTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

META ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar histórico de 

consumo e pagamento, emitido pela empresa prestadora dos serviços 

questionados, relativo à unidade consumidora n.º 6/862250-8. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pasta de decisão 

urgente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. A parte promovente ajuizou “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS”, na qual alegou, em suma, que é moradora 

de apartamento localizado em condomínio construído pela parte reclamada. 

Sustentou que o prédio possui tubulação de gás para abastecimento dos 

apartamentos, tendo a estrutura para o fornecimento de gás apresentado 

defeito que não foi sanado. A título de tutela de urgência a reclamante 

pleiteou seja determinado que a parte reclamada providencie o reparo ou a 

substituição da tubulação de gás na localidade onde reside. Contudo, não 

há nos autos informações quanto ao valor do mencionado procedimento. 

Assim, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, 

intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar documentos que comprovem o valor do reparo solicitado, a fim 

de possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para pedido de urgência. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS AURELIO CESAR CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 1. Cópia legível e na 

integra do documento de identificação pessoal (RG ou CNH); 2. Histórico 

de consumo e pagamento do ano de 2019, legível, emitido pela empresa 

fornecedora dos serviços de energia, no tocante à unidade consumidora 

n.º 6/1955564-8. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001641-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUREMA 

AUXILIADORA MAGALHAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001642-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIETA 

APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DE PAULA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001647-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIO DE PAULA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001672-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

MELGAR DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DANIEL PASSOS OAB - BA42216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001690-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINY CARLA 

DIAS REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO DANIEL 

PASSOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BREYNER SOUSA JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001696-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

BREYNER SOUSA JUVENAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001712-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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PROCESSO n. 1001716-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

MOREIRA DOS SANTOS DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA BARBOSA RIBEIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATIENES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001717-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATIENES FARIAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001718-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR POLO PASSIVO: 

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001723-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

CAETANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

AQUINO MELLO JUNIOR, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: LABORATORIO CARLOS 

CHAGAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROBERTO RONCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO SOARES OAB - MG88196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001726-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

ROBERTO RONCARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

ARAUJO SOARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DUARTE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001733-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DUARTE SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001450-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO 

GERALDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004210-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO DORILEO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001754-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR TEODORO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO DANIEL BORGES (REU)

ANDREIA PAULA RIBEIRO (REU)

MONALISA RIBEIRO BORGES (REU)

GUSTAVO MATEUS ROYER (REU)

 

PROCESSO n. 1001754-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMAR 

TEODORO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANETE 

FATIMA DO AMARAL, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

GUSTAVO MATEUS ROYER e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE LESLYE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001758-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIENE 

LESLYE PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO POLO PASSIVO: CLARO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM OAB - 049.306.711-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001356-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

BEATRIZ HAAGSMA SIMM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE CHRISTINE SOARES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001517-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALYCE 

CHRISTINE SOARES BONFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

IRINEU RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLGA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001765-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA OLGA 

LUCAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2396 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

 

PROCESSO n. 1001316-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA MORAES 

UMEMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO 

POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - 049.017.691-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos verifico que o nome da parte 

autora que se encontra cadastrado no polo passivo do presente processo 

diverge daquele descrito na peça exordial. Dessa forma, intime-se a parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), sanando as incongruências apresentadas, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC) e indeferimento da tutela 

vindicada. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

VAGNER MADRUGA DE LUCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Considerando que no acordo juntado aos autos (Id. 27981792) 

não consta a assinatura de ambos os requeridos ou de seus 

procuradores, bem como tendo em vista que na minuta do instrumento 

consta o nome da parte VAGNER MADRUGA DE LUCEMA, todavia quem 

de fato assinou foi a parte ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS, 

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos cópia do acordo devidamente assinado por todas as partes 

promovidas. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016223-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016223-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021658-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021658-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021752-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021752-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001781-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022318-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SOLANGE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022318-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDETE 

SOLANGE CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021087-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MENDES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE PENHA (EXECUTADO)

MARINDIA ONGARATTO PENHA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021087-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO JOSE 

MENDES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA SILVA 

ARAUJO, EDUARDO ALENCAR DA SILVA POLO PASSIVO: ALFREDO 

JOSE PENHA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007882-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR FREIRE PUFAL (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ANDRYELE SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ANEZIO AUGUSTO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007882-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BOLIVAR FREIRE 

PUFAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILBER NORIO OHARA POLO 

PASSIVO: ANDRYELE SILVA RODRIGUES e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:40 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 

15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021984-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARCE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021984-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA MARCE 

AMORIM PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO REIS 

CARMONA POLO PASSIVO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001807-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADALTO 

MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021625-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS VICTORIA DOS SANTOS NUNES CAMARGO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021625-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: THAIS 

VICTORIA DOS SANTOS NUNES CAMARGO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021588-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON PIRES CORREA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021588-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: EBERSON PIRES 

CORREA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021622-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MORAIS DO ROSARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021622-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: CAMILA 

MORAIS DO ROSARIO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021560-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CRUZ E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021560-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA DA 

CRUZ E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CYNTIA ROGERIA 

SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021637-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYELLE CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021637-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ADRYELLE 

CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021645-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SIMONATO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021645-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

SIMONATO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021678-10.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON AREVALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (LITISCONSORTES)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO n. 1021678-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDERSON 

AREVALO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIA DE 

PAULA VITORINO POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021725-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021725-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON RAMOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001815-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR MANOEL 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021777-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021777-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE DUARTE 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021743-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021743-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

FERREIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021671-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021671-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

AUGUSTO LESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO DOS 

SANTOS LEITE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021766-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABET CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO n. 1021766-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABET 

CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA EMILY DE SOUZA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001817-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA EMILY 

DE SOUZA PAIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RANIELY BENITES 

GONCALVES, GILMARA DOS SANTOS REIS POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE KALITA FERREIRA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001819-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARINE KALITA 

FERREIRA MARINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021791-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEDROSA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021791-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PEDROSA 

TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021780-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021780-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEVERSON 

VITORINO LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAYHANA SHINO TADA ROJAS POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021792-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021792-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RONIEL COSTA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021891-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021891-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL REIS 

LIMA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021837-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021837-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA BANDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021827-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021827-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA 

FERNANDES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021814-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021814-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FIRMINIA 

MENDES PEREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021829-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021829-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021876-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021876-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CANDIDO DE 

QUEIROZ OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAYANE 

CAROLYNE GONCALVES BORGES POLO PASSIVO: BANCO FINASA BMC 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021906-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WUDSON KESSLEY COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021906-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WUDSON 

KESSLEY COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO 

FERREIRA CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021924-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANAINA BARROS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021924-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JANAINA 

BARROS DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021959-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021959-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO SALES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021975-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021975-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021985-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE NOGUEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021985-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTE NOGUEIRA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021994-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021994-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSELAINE 

CRISTINA OLIVEIRA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022051-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MAURO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022051-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR MAURO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001832-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO DO 

GARDEN 3 AMERICAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN 

DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY POLO PASSIVO: ADEVAIR MENDES SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011732-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FALAVINHA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o acordo acostado no id.27639328, sob pena de 

homologação deste. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017653-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Intime-se a reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da petição juntada no id.27960558. Decorrido o prazo, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001796-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULA ELIS REGINA INACIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que a presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Ante o exposto, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC), com o fito de apresentar: a) Todos os 

documentos que elencou no id.28149765. Sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o acordo acostado no id.28154459, sob pena de 

homologação do mesmo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021487-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIEM ROSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021487-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO RIO 

CACHOERINHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA DE SOUSA 

ANDRADE POLO PASSIVO: MARIEM ROSA DE ALMEIDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE 

SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021572-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE AGNE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021572-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BERENICE AGNE ARAUJO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014295-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIELE BEATRIZ VIANA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1014295-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE, FELIPE FELIX DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: GLAUCIELE BEATRIZ VIANA DE MORAIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE 

SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021688-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AGUIAR FILIPIN (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021688-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MARCIA AGUIAR FILIPIN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021488-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021488-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: JOSELIA GOMES DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021396-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SERAFIM JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1021396-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA IMPERIAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO POLO PASSIVO: HILARIO SERAFIM 

JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001082-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

PEREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES POLO PASSIVO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 9513 Nr: 2605-15.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lemes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Atlantic Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Medeiros - OAB:4498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilo Corrêa Soares - 

OAB:2231

 D E S P A C H O

Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que o presente feito encontrava-se no 

arquivo, tendo em vista a sentença de fls. 126, de onde saíram, em razão 

do pedido de mov. 135/136.

 Assim, primeiramente, proceda à digitalização dele e insira no sistema 
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PJe, hoje utilizado, nesta unidade jurisdicional.

Após, voltem conclusos, para análise das pendências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55289 Nr: 5282-42.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ELIAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA, AMAZONIA MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto Lauer - 

OAB:8331

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 5282-42.2008.811.0071, Protocolo 

55289, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022221-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA APARECIDA 

FERREIRA FAGO PROCESSO n. 1022221-13.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 12.601,51 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SIDINEY DE MAGALHAES FILHO Endereço: RUA 

AVESTRUZ, 8285, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-264 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 2368, - DE 1972 A 2944 - LADO PAR, 

JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-000 Senhor(a): BANCO 

DO BRASIL S.A. - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (REQUERIDO) A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada 

no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003924-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ADRIANO DA SILVA 59477300144 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAHLFABRIK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO JOSE POFFO OAB - SC31808 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA APARECIDA 

FERREIRA FAGO PROCESSO n. 1003924-55.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 16.002,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

CESAR ADRIANO DA SILVA 59477300144 Endereço: AVENIDA MIGUEL 

SUTIL, 595, Box 01-A a 01-B, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-100 POLO PASSIVO: Nome: STAHLFABRIK INDUSTRIA DE 

MAQUINAS LTDA Endereço: Rua Oscar Schroeder, 140, Jardim Primavera, 

LONTRAS - SC - CEP: 89182-000 Senhor(a): STAHLFABRIK INDUSTRIA DE 

MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.094.889/0001-01 (REQUERIDO) A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:50 , a ser realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 
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causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022040-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA APARECIDA 

FERREIRA FAGO PROCESSO n. 1022040-12.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 428,45 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SHIRLEY DOS SANTOS 

MACIEL Endereço: RUA SÃO JOÃO DOS LAZAROS, 77, AREÃO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-557 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 15 Andar, Bloco D, Alphaville 

Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): BANCO 

BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REQUERIDO) A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 , a ser realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019067-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO TAMBELLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIAN TEODORO LIMA OAB - MT17888/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019067-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO RIBEIRO TAMBELLINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA na qual 

busca a parte autora a exclusão de seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese as 

alegações trazidas aos autos pela parte autora, verifico que o extrato do 

serasa demonstra a existência de outra negativação, razão a qual, a 

concessão da medida em nada seria modificaria o perfil econômico 

refletido pelo alusivo órgão de proteção ao crédito, de modo que entendo 

ausente o perigo de dano. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Audiência de 

conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021661-71.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021661-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IZABEL LEITE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

realizada a suspensão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor 

em razão de serviços não contratados, tais como, “serviços digitais – 

G4U, DKids,ESPN,CN,EI”. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da cobrança, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do 

que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a 

cobrança objeto da demanda (serviços digitais – G4U, DKids,ESPN,CN,EI), 

bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe como consequência 

lógica. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada 

pela reclamada em favor da reclamante. Já designada audiência de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019072-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS ELIAS DE MOURA PAESANO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019072-09.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JONATHAS ELIAS DE MOURA PAESANO - ME 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos etc. 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte autora na qual pretende 

ter excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se denota dos autos não se colhe a presença do requisito consistente no 

periculum in mora, porquanto a anotação registra data de inclusão 

longínqua (2017), fato que permite verificar que a parte já convivia com a 

mencionada restrição, nada se verificando dos autos que permita inferir a 

alegada urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. Já designada audiência de conciliação. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021643-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

GIZELI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021643-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA, GIZELI 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de “TERMO DE RECLAMAÇÃO 

(ARTIGOS 14 E SEGUINTES DA LEI N.º 9.099/95), ajuizada por VANESSA 

DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA e GIZELE DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As partes 

promoventes alegam, em síntese, que a Sra. GIZELE DA SILVA utiliza 

atualmente os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/303174-7, 

instalada no endereço situado na Rua La Paz, n.º 808, Bairro Jardim 

Tropical, nesta capital, Cuiabá-MT. A autora VANESSA DELLANY 

APARECIDA DA SILVA LIMA relata que, “no mês 11/2019 a consumidora 

desocupou o imóvel, no qual passou a residir a sua genitora Srº Gizele da 

Silva. que irá se responsabilizar todos os atos ocorridos do referido mês 

em diante”. Esclarece, ainda, essa parte promovente, que, a despeito de 

seu consumo permanecer inalterado, passou a receber, da empresa 

promovida, faturas com cobranças exorbitantes, referentes aos meses 

seguintes: de julho/019 (R$ 393,81 – trezentos e noventa e três reais e 

oitenta e um centavos), com vencimento em 16.8.019; de agosto/019 (R$ 

491,14 – quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos), 

vencida em 16.9.019; de setembro/019 (R$ 548,01 – quinhentos e 

quarenta e oito reais e um centavo), vencida em 16.10.019; de 

outubro/019 (R$ 589,58 – quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

oito centavos), vencida em 16.11.019; e de novembro/019 (R$ 638,32 – 

seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), com vencimento 

em 16.12.019, calculadas acima da média mensal, anteriormente 

registrada. VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA continua, 

explicando que tentou transferir a titularidade da unidade consumidora 

para a Sra. GIZELE DA SILVA, o que foi negado devido às faturas em 

aberto. Na oportunidade, narra que pretende quitar os débitos, desde que 

sejam refaturados para o consumo regular. Ressaltam, as partes 

promoventes, que o fornecimento de energia elétrica na residência foi 

interrompido, ante o inadimplemento das contas questionadas. Enfatizam, 

também, que realizaram diversas reclamações administrativas, conforme 

protocolos de atendimento números 62273764, 62273993 e 62273658. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes, dentre outras 

alegações e providências, requerem liminarmente: “(...) A) Seja concedida 

MEDIDA LIMINAR para que a reclamada RETOME os serviços que forma 

anteriormente interrompidos, devido ao não pagamento das faturas dos 

respectivos meses Julho/2019, Agosto/2019, Setembro/2019, 

Outubro/2019 e Novembro/2019 até a decisão final da lide”. É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações das partes 

promoventes, demonstradas, em princípio, pelos documentos anexados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, também, o 
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receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente, que 

reside atualmente no imóvel, qual seja, GIZELE DA SILVA, teve o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompido, como informado. Ademais, 

como cediço, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis às partes reclamantes que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é sensato, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão dos supostos 

débitos. Além disso, as declarações das partes autoras, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante 

(GIZELE DA SILVA), ante o não pagamento das faturas sub iudice, dantes 

especificadas, teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e 

suspenso, motivo do patente perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público essencial. Por 

outro lado, a medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à parte 

promovida, visto que a determinação, para que restabeleça o fornecimento 

de energia, não representa perigo de irreversibilidade, já que essa 

providência poderá ser efetivada, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte 

promovida, na forma do peticionado: RESTABELEÇA, imediatamente, não 

ultrapassando o prazo de 12 (doze) horas, o fornecimento de energia na 

UC n.º 6/303174-7, instalada no endereço situado na Rua La Paz, n.º 808, 

Bairro Jardim Tropical, nesta capital, Cuiabá-MT, em razão das faturas 

questionadas nesta demanda, relativas aos meses de julho/019, 

agosto/019, setembro/019, outubro/019 e novembro/019, conforme 

narrado nos autos, pelas partes, e dantes explicitadas, até o desfecho 

deste feito, ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e 

equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante às faturas 

versadas na presente lide, supracitadas. Outrossim, considerando a 

hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, por 

meio do Sr. Oficial de Justiça com função nesta, expedindo-se o 

necessário, com urgência. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018695-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO THADEU PINTO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018695-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO THADEU PINTO DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: AYMORE Vistos 

etc. Peticiona a parte reclamante postulando a reconsideração da decisão 

que indeferiu o pleito formulado liminarmente. Com efeito, não vislumbro 

quaisquer circunstâncias capazes de modificar o entendimento exarado 

na decisão atacada, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Aguarde-se a audiência de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014681-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM FERREIRA BOTELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUELDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014681-11.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MIRIAM FERREIRA BOTELHO REQUERIDO: GUELDA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu a liminar, formulado por 

MIRIAM FERREIRA BOTELHO. Entretanto, do exame dos autos, 

especialmente da decisão atacada, concluo que não merece deferimento o 

pedido de reconsideração, porque os fundamentos naquela expostos, 

embora sucintos, bem resistem às alegações da requerente, visto que não 

há fatos novos que modifiquem a decisão já exarada. Indefiro-o, portanto. 

Ante o teor desta, considerando que já designada audiência de 

conciliação para 13.02.020, às 11h10, aguarde-se a realização do ato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021658-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021658-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA 

em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A parte promovente alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao débito apontado nos órgãos de proteção ao 

crédito, em seu nome, pela reclamada, no importe de R$ 28,13 (vinte e oito 

reais e treze centavos), referente ao contrato n.º 0112163083, 

disponibilizado em 26.6.018. Narra, ainda, que “sempre pautou sua vida 

com muita dignidade, cumprindo com as obrigações assumidas e NÃO 

POSSUI QUALQUER DÉBITO COM A Requerida, muito menos em atraso, 

que pudesse ocasionar a inclusão de seu nome nos cadastros restrições 

ao crédito, tratando-se, desta forma, de DÍVIDA TOTALMENTE INDEVIDA”. 

Na oportunidade, enfatiza que efetivou o pagamento de todas as 

cobranças feitas pela empresa promovida. Ressalta, também, que realizou 

diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 1) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para retirar o 

nome da autora do cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA/SPC”. 

É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as 

leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, 

sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela parte autora. 
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Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as 

normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as 

peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que teve seu nome negativado 

indevidamente, na quantia de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze 

centavos), referente ao contrato n.º 0112163083, disponibilizado em 

26.6.018, apesar de ter pago todas as cobranças geradas pela 

reclamada. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, 

a determinação para a parte promovida “retirar o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA/SPC”. Todavia, da análise 

das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, 

conforme irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de 

tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, 

apesar da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Nesse aspecto, vale ressaltar, também, que, conforme 

depreende-se dos autos, a parte autora apresenta, na inicial, outras 

negativações no SCPC/SERASA, (id. 27619579). Aliás, de fato, possui ela 

várias demandas ajuizadas, nesta Comarca, relativas a outros valores, 

segundo consulta processual hoje feita, no sistema eletrônico utilizado, o 

que afasta, em princípio, o justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021749-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENE MYTSA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021749-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILLENE MYTSA BRAGA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

“Reclamação Cìvel c/c pedido de liminar e Indenização por danos morais”, 

ajuizada por MILENE MYTSA BRAGA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte promovente alega, 

em síntese, que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 

6/1517041-8, instalada no endereço situado na Rua 27, n.º 59, Bairro Boa 

Esperança, nesta capital, Cuiabá-MT. Esclarece que, em consulta ao sítio 

eletrônico da empresa reclamada, verificou a existência de duas faturas 

com vencimento para o dia 30.12.019, uma, no valor de R$ 2.760,38 (dois 

mil e setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e outra, na 

importância de R$ 2.672,10 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e 

dez centavos), ambas a título de parcelamento de débito. Ressalta, a parte 

autora, que desconhece a referida dívida, bem como afirma não ter sido 

comunicada das cobranças acima especificadas. Narra, ainda, que “não 

foi apresentado qualquer documento que comprove efetivamente o 

consumo cobrado nas referidas, restando evidente que a autora está na 

iminência de ter o serviço de energia elétrica suspenso pelo eventual 

inadimplemento, haja vista que as duas faturas vencem na mesma data”. 

Aduz, também, que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1. A concessão da 

tutela especificada inaudita altera parte, para que a requerida se abstenha 

de proceder o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de número 6/1517041-8 e, no caso de ter ocorrido o corte 

que seja religado o serviço de fornecimento de energia elétrica, no prazo 

de 4h00, sob pena de multa diária a ser arbitrado por vossa excelência, 

bem como efetue a suspensão da cobrança dos débitos aqui de 

mandados, até o final julgamento da lide, conforme o art. 84, §§2º e 3º do 

CDC”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e 

das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do suposto silêncio da parte promovida, 

quando procurada visando à solução da celeuma, a existência de alguma 

irregularidade e necessidade de revisão nas duas faturas que estão 

sendo cobradas, ambas a título de parcelamento de débito, com 

vencimento para o dia 30.12.019, uma, no valor de R$ 2.760,38 (dois mil e 
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setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e outra, na 

importância de R$ 2.672,10 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e 

dez centavos). Justificado, também, o receio da ineficácia do provimento 

final, visto que a parte requerente pode ter o seu fornecimento de energia 

interrompido e não restabelecido, a qualquer momento, diante do não 

pagamento das faturas apresentadas pela promovida, cujo adimplemento, 

ainda, não foi efetuado. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, conjecturável a existência de 

alguma irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito na 

suspensão do pagamento, pelo menos por ora. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, 

mister se faz anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento dos 

débitos sub iudice, dantes especificados, possivelmente terá o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, razão do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial. Por outro lado, as medidas 

pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto que as 

determinações, para suspender as cobranças questionadas e abster de 

interromper o fornecimento de energia elétrica, não representam perigo de 

irreversibilidade, já que essas providências poderão ser efetivadas, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, a tutela de 

urgência postulada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: SUSPENDA a cobrança (por qualquer meio cabível e eficaz) 

das faturas questionadas no presente feito, nos valores de R$ 2.760,38 

(dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e de R$ 

2.672,10 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos), 

ambas com vencimento no dia 30.12.019, como apontado pela parte 

autora, até o encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 

6/1517041-8, instalada no endereço situado na Rua 27, n.º 59, Bairro Boa 

Esperança, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não pagamento do 

débito contestado, como dantes narrado, tudo até o deslinde desta 

demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, que RESTABELEÇA o 

serviço, no prazo máximo de 04 (quatro) horas. Arbitro, para a hipótese 

de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), razão do deferimento parcial. Ressalta-se, para aclarar a 

situação e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem 

validade, apenas, no tocante às faturas versadas na presente lide, 

supracitada. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021504-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021504-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA (LIMINAR)”, ajuizada por ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO 

GARCIA em face de CLARO S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 

99279.6728, no plano “Ligações Ilimitadas para Qualquer Operadora + 5 

(cinco) Gigabytes de Internet”. Ressalta que, no dia 28.11.019, procurou a 

empresa promovida com a intenção de adquirir um novo chip. Em face 

disso, foi-lhe ofertado outro plano, supostamente melhor, o qual aceito. 

Contudo, após assinar a primeira via do contrato, a parte reclamante 

desistiu da proposta e solicitou o cancelamento para que pudesse 

permanecer no plano originalmente acordado. Narra ainda, que, “a Gerente 

da Loja ligou para a central de atendimento da operadora, requerendo o 

cancelamento da operação e informando que o plano de telefonia/internet 

da Requerente, deveria se manter conforme o anterior contratado, ou seja, 

o “Plano de Ligações Ilimitadas para Qualquer Operadora + 5 (cinco) 

Gigabytes de Internet”. Esclarece, a parte autora, que, devido ao ocorrido, 

a reclamada cancelou sua linha telefônica, ficando, então, impedida de 

realizar ligações e usar o pacote de dados da internet. Afirma, também, 

que, até a propositura desta demanda, os referidos serviços estavam, 

ainda, interrompidos, o que prejudica diretamente seu trabalho profissional. 

Aduz que realizou diversas reclamações administrativas, conforme 

protocolos de atendimento n.º 2019947762467 e 2019961647611. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) que seja 

concedida, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, para fins de 

determinar a Requerida em restituir, imediatamente, a linha telefônica n° 

(65) 9 9279-6728 da Requerente, em seu plano contratado, determinando 

a Requerida que providencie tal mister, cuja comprovação deverá ser 

juntada nos autos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais)”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, concluo que este fator, aliado às 

argumentações da parte autora, bem como os protocolos de atendimento 

números 2019947762467 e 2019961647611, são suficientes, por ora, 

para evidenciar a probabilidade do direito. Outrossim, a documentação que 

instrui a inicial demonstra que a parte promovente está tendo prejuízos, 

porque impedida de utilizar seu número de telefone para contato com seus 

clientes, decorrente do cancelamento realizado pela promovida. 

Justificado, portanto, o receio da ineficácia do provimento final. Ademais, 

como cediço, nesta fase processual, não há outros elementos 

documentais disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é sensato, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão do 

cancelamento. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a suspensão no 

fornecimento da linha telefônica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, sem olvidar que a telefonia, atualmente, 

como cediço, está inclusa na categoria de serviço essencial. Por outro 

lado, a medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à parte promovida, 

visto que a determinação, para restabelecer o fornecimento dos serviços 

da linha telefônica, não representa perigo de irreversibilidade, já que essa 

providência poderá ser efetivada, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 
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Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO, parcialmente, os pedidos de tutela de urgência antecipada, 

para determinar que a parte promovida, na forma do peticionado, 

providencie, no prazo de 12 (doze) horas, o desbloqueio ou se for o caso 

a reativação da linha telefônica da parte autora, no plano originalmente 

contratado, para que possa utilizar os serviços pertinentes por intermédio 

do número (65) 99279.6728. Arbitro, para a hipótese de descumprimento 

da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021523-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021523-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL e TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por GIULIANO 

PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI em face de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da 

empresa reclamada, tendo contratado o combo do pacote de TV por 

assinatura, na importância mensal de R$ 670,01 (seiscentos e setenta 

reais e um centavo). Ressalta que, no dia 22.11.019 efetivou o pagamento 

da fatura na quantia acordada, qual seja, de R$ 670,01 (seiscentos e 

setenta reais e um centavo), contudo, a despeito disso, a parte promovida 

não reconheceu a quitação, passou a efetuar cobrança, indevidamente, e 

interrompeu o sinal de sua TV. Narra, ainda, que “está sem sinalde sua tv 

por assinatura, ainda que com os pagamentos em dias, comprovando 

assim o total descaso da empresa ré para com seus consumidores. Além 

de ser cobrado por uma dívida enexistente e já quitada, conforme 

comprovante juntado a presente, teve seu sinal interrompido unilaterlamnte 

pela empresa ré”. Aduz, ainda, que realizou diversas reclamações 

administrativas, a fim de que a promovida restabelecesse o fornecimento 

do serviço. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. 

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) que 

se digne Vossa Excelência em deferir liminarmente e inaudita altera pars, 

na forma de antecipação parcial da tutela prevista no Art. 300 do NCPC, 

determinando que a empresa ré reestabeleça os serviços e o sinal da TV 

do autor, bem como se abstenha de fazer ações de cobranças em face 

do Autor e ainda não inclua o nome do requerente nos serviços de 

proteção ao crédito, uma vez eu a fatura cobrada pela empresa ré está 

devidamente quitada, sob pena de multa diária a ser estabelecida por 

Vossa Excelência”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, 

especialmente, pelo extrato de pagamento (id. 27592643), o qual atesta a 

quitação da fatura questionada. Justificado, também, o receio da ineficácia 

do provimento final, visto que a parte requerente teve o serviço contratado 

interrompido e não restabelecido, até o momento, como informado por 

aquela, mesmo que devidamente pago o respectivo boleto. Ademais, como 

cediço, nesta fase processual, não há outros elementos documentais 

disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é sensato, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito no reexame da interrupção 

dos serviços contratados. Além disso, as declarações da parte autora, na 

hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que não se pode impor 

ao consumidor conviver com a falha apontada pela parte reclamante na 

prestação dos serviços, por vários meses, no aguardo da prestação 

jurisdicional definitiva. Também o restritivo de crédito acarreta risco de 

dano, pois, uma vez negativado o seu nome, a parte promovente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto 

que as determinações, para restabelecer o serviço, suspender a 

cobrança da fatura e de se abster de negativar o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, não representam perigo de 

irreversibilidade, já que essas providências poderão ser efetivadas, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

RESTABELEÇA, imediatamente, não ultrapassando o prazo de 12 (doze) 

horas, o fornecimento dos serviços contratados, na residência da parte 

autora, dantes narrados, até o fim da presente ação; ABSTENHA-SE de 

realizar cobranças (por qualquer meio cabível e eficaz) referente ao valor 

discutido no presente feito, qual seja, de R$ 670,01 (seiscentos e setenta 

reais e um centavo), cujo pagamento foi efetivado, segundo extrato 

apresentado nos autos (id. 27592643), até o deslinde do feito ou ulteriores 

deliberações; ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre 

outros, pelo não pagamento da fatura questionada nos autos, igualmente 

até o seu desfecho. E, se porventura já tenha sido efetivada a inserção de 

seus dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, 

não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Ainda, antevendo a 

relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 19 de 

dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018684-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MONTEIRO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018684-09.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: JACY MONTEIRO MOURAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão 

que indeferiu a liminar, formulado por JACY MONTEIRO MOURÃO. 

Entretanto, do exame dos autos, especialmente da decisão atacada, 

concluo que não merece deferimento o pedido de reconsideração, porque 

os fundamentos naquela expostos, embora sucintos, bem resistem às 

alegações da parte requerente, visto que sequer apresentado o extrato 

questionado de forma completa, não havendo motivo para modificação da 

decisão já exarada. Indefiro-o, portanto. Ante o teor desta, considerando 

que já designada audiência de conciliação para 30.01.020, às 15h30, 

aguarde-se a realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 19 de 

dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021728-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CATARINA GAYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA OAB - MT14638/O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021728-36.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): REJANE CATARINA GAYVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO COM TUTELA DE 

URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS”, ajuizada por REJANE 

CATARINA GAYVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/616026-1, 

instalada no endereço situado na Rua Berna, n.º 29, Bairro Rodoviária 

Parque, nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que recebeu, da empresa 

reclamada, em janeiro/019, uma fatura na importância de R$ 5.241,88 

(cinco mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), a 

título de recuperação de consumo, referente aos meses de fevereiro/018 

a agosto/018. A autora relata, ainda, que, por temer a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, concordou em pagar o 

débito mencionado, parcelando em 18 (dezoito) vezes de R$ 279,25 

(duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Aduz que, 

devido à falta de condições financeiras, não conseguiu adimplir a dívida, 

em razão disso, por meio de reclamação feita no PROCON, houve a 

renegociação do acordo, atualizado no valor de R$ 4.083,27 (quatro mil e 

oitenta e três reais e vinte e sete centavos), dividido em 22 (vinte e duas) 

parcelas de R$ 207,69 (duzentos e sete reais e sessenta e nove 

centavos). Na oportunidade, narra, a parte reclamante, que “não foi 

realizada nenhuma vistoria e/ou perícia, e sequer oportunizado o 

contraditório a autora, no momento da aplicação da Recuperação de 

Consumo, ou da constituição do suposto débito”. Esclarece, também, que, 

após a concordância em pagar a cobrança, o consumo gerado em sua 

unidade consumidora foi normalizado conforme a média calculada 

anteriormente, o que demonstra irregularidade da fatura de recuperação 

de consumo. Aduz que realizou diversas reclamações administrativas, 

inclusive no PROCON. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução 

do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1. 

Estando presente a probabilidade do direito e o perigo do dano, requer 

seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a exigibilidade das 

faturas vincendas do parcelamento, até sentença final neste processo 

bem como seja a ré coibida de suspender o fornecimento de energia em 

razão do débito contestado sob pena de multa diária a ser arbitrada 

neste”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e 

das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, também, o 

receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode 

ter o seu fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, a 

qualquer momento, diante do não pagamento das parcelas restantes do 

boleto apresentado pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi 

efetuado. Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte promovente que possa contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na suspensão do 

pagamento, pelo menos por ora. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a 

parte reclamante, ante o não pagamento da fatura sub iudice, dantes 

especificada, possivelmente terá o seu fornecimento de energia elétrica 

interrompido e suspenso, motivo do patente perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público 

essencial. Por outro lado, as medidas pleiteadas não trarão nenhum 

prejuízo à parte promovida, visto que as determinações, para suspender a 

cobrança questionada e abster de interromper o fornecimento de energia 

elétrica, não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma postulada: SUSPENDA a cobrança do 

débito parcelado, ora questionado, qual seja, no valor de R$ 4.083,27 

(quatro mil e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), calculado a título 

de recuperação de consumo, como especificado pela parte autora, até o 

encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE de 

interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 6/616026-1, instalada no 

endereço situado na Rua Berna, n.º 29, Bairro Rodoviária Parque, nesta 

capital, Cuiabá-MT, decorrente do não pagamento das parcelas da fatura 

contestada, como dantes narrado, tudo até o deslinde desta demanda. E, 

acaso já tenha sido efetivado o corte, que RESTABELEÇA o serviço, no 

prazo máximo de 12 (doze) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação e 

dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, 

apenas, no tocante à dívida polemizada na presente lide, supracitada. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Por 

fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019771-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019771-97.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

FERNANDO SANTOS SOARES REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos etc. Cuida-se de pedido de concessão de 

tutela de urgência formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

realizada a suspensão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor, 

porquanto alega ter solicitado o cancelamento. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão de medida mostra 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e bem assim o perigo de dano ou ainda o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em apreço os requisitos se 

apresentam. Os elementos de evidência da probabilidade do direito se 

satisfazem diante da indicação de cobranças realizadas referente ao 

serviço, bem assim diante da demonstração de que as cobranças 

persistem mediante envio de boletos e ligações ao telefone do reclamante. 

Quanto ao perigo de dano esse se apresenta pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta 

em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, incontinenti, as cobranças 

objeto da demanda, bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe 

como consequência lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de promover 

a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto da demanda, ou já tendo feito, que 

promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. De 

outro tanto, DETERMINO que a reclamada se ABSTENHA de realizar 

chamadas ao número da reclamante. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três 

mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021752-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA 

em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A parte promovente alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao débito lançado, em seu nome, pela reclamada, 

nos órgãos de proteção ao crédito, no importe de R$ 28,13 (vinte e oito 

reais e treze centavos), disponibilizado em 09.4.018. Narra, ainda, que 

“sempre pautou sua vida com muita dignidade, cumprindo com as 

obrigações assumidas e NÃO POSSUI QUALQUER DÉBITO COM A 

Requerida, muito menos em atraso, que pudesse ocasionar a inclusão de 

seu nome nos cadastros restrições ao crédito, tratando-se, desta forma, 

de DÍVIDA TOTALMENTE INDEVIDA”. Na oportunidade, enfatiza que 

efetivou o pagamento de todas as cobranças feitas pela empresa 

promovida. Ressalta, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1) A 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para retirar o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA/SPC”. É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam 

dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26, do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que teve 

seu nome negativado indevidamente, na quantia de R$ 28,13 (vinte e oito 

reais e treze centavos), disponibilizado em 09.4.018, apesar de ter pago 

todas as cobranças geradas pela reclamada. Pede, pois, liminarmente e 

em síntese, como transcrito alhures, a determinação para a parte 

promovida “retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes mantido 

pelo SERASA/SPC”. Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão da 

providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do 

contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das 

normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso. Além disso, apesar da 

argumentação expendida pela parte promovente, não há como apreciar a 

liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, 

nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória 

do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. 

Nesse aspecto, vale ressaltar, também, que, conforme depreende-se dos 

autos, a parte autora apresenta, na inicial, outras negativações no 

SCPC/SERASA, (id. 27638735). Aliás, de fato, possui ela várias demandas 

ajuizadas, nesta Comarca, relativas a outros valores, segundo consulta 

processual hoje feita, no sistema eletrônico utilizado, o que afasta, em 

princípio, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 
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posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021787-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE MACAUBAS DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”, 

ajuizada por GISELE MACAUBAS DA COSTA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços 

de internet e linha telefônica, fornecidos pela empresa reclamada, 

Ressalta que, ante a existência de débito atualizado na importância de R$ 

911,46 (novecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), as partes 

acordaram com o parcelamento em 8 (oito) vezes de R$ 100,07 (cem reais 

e sete centavos), mediante entrada de R$ 110,93 (cento e dez reais e 

noventa e três centavos). Esclarece que, a despeito da regular quitação 

da dívida, a empresa promovida não reconheceu o pagamento efetivado 

no mês de novembro/019, impedindo, com isso, a emissão da fatura de 

dezembro/019. Afirma, a parte autora, que em razão do ocorrido, teve os 

serviços de internet e telefonia interrompidos indevidamente. Aduz, ainda, 

que realizou diversas reclamações administrativas, a fim de que a 

promovida restabelecesse o fornecimento do serviço, conforme 

protocolos de atendimento n.º 05122019 – 9223586, 04122019 – 7805172, 

04122019-7805106, 04122019-7665458, 04122019 – 7625235. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) Neste momento, 

porém, em que pese a inexistência de qualquer manifestação da parte 

reclamada, há indícios bastantes a garantir plausibilidade à alegação da 

parte reclamante, de forma a permitir o deferimento da tutela de urgência 

de natureza antecipada para determinar que a Requrida retira a 

suspensão da linha telefonica da Requerente, assim uso da internet e 

ligações retorne nomarlmente”. É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar de realizar o 

pagamento periódico do acordo firmado com a empresa promovida, teve 

os serviços de internet e telefonia interrompidos indevidamente. Pede, 

pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, a determinação 

para que a parte requerida restabeleça os mencionados serviços. 

Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão das providências 

reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo o mais que 

dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da dilação 

probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021718-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLOVIS CARNEIRO DA SILVA REQUERIDO: RONALDO 

ALVES VIEIRA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA”, ajuizada por CLÓVIS CARNEIRO DA SILVA em 

face de RONALDO ALVES VIEIRA. A parte promovente alega, em síntese, 

que, em 07.2.012, vendeu sua motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, 

ANO/MODELO 2007/2007; PLACA: NCD-7452/RO; CÓDIGO RENAVAM: 

915477575, CHASSI 9C2KD03307R032964, preenchendo o recibo para o 

promovido, a fim de que a transferência fosse efetivada dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias. Esclarece que foi surpreendida com as intimações 

advindas do tabelionato de protesto de título da cidade de Colorado do 

Oeste/RO, nas importâncias de R$ 363,64 (trezentos e sessenta e três 

reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 291,15 (duzentos e noventa e 

um reais e quinze centavos). Na oportunidade, a parte autora informa que 

realizou o pagamento das intimações supracitadas, por temer o protesto 

de seu nome. Narra, ainda, que teme sofrer execução fiscal, tendo em 

vista que seu nome está inscrito em dívida ativa. Informa, também, que o 

veículo possui débito no importe de R$ 2.712,68 (dois mil e setecentos e 

doze reais e sessenta e oito centavos), incluso seguro DPVAT e IPVA 

vencidos. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) B) Seja 

concedida a tutela de urgência, intimando o DETRAN/RO e a SEFIN/RO 

para que deixem de efetuar cobranças em nome do requerente referente 

a motocicleta em questão; C) A concessão da tutela especifica, 

determinando que o requerido efetue a transferência de propriedade do 

veículo em questão para seu nome, bem como todos os encargos, como 

licenciamento anual, seguro DPVAT, IPVA, multas e pontuação das 

infrações cometidas para sua CNH, no prazo fixado por este juízo sob 

pena de aplicação de multa diária; D) Em caso de descumprimento da 

medida por parte do requerido, requer a expedição de ofício ao DETRAN 

para que efetue a transferência de propriedade e das dívidas do veículo 

em questão para o nome do requerido”. É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26, do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, ter sido surpreendida com 

as intimações encaminhadas pelo tabelionato de protesto de título da 

cidade de Colorado do Oeste/RO, devido a não transferência do veículo 

vendido no ano de 2012. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como 

transcrito alhures: “(...) B) Seja concedida a tutela de urgência, intimando o 

DETRAN/RO e a SEFIN/RO para que deixem de efetuar cobranças em 

nome do requerente referente a motocicleta em questão; C) A concessão 

da tutela especifica, determinando que o requerido efetue a transferência 

de propriedade do veículo em questão para seu nome, bem como todos os 

encargos, como licenciamento anual, seguro DPVAT, IPVA, multas e 

pontuação das infrações cometidas para sua CNH, no prazo fixado por 

este juízo sob pena de aplicação de multa diária; D) Em caso de 

descumprimento da medida por parte do requerido, requer a expedição de 

ofício ao DETRAN para que efetue a transferência de propriedade e das 

dívidas do veículo em questão para o nome do requerido”. Todavia, da 

análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica 

se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não 

obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 19 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012789-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO NICE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES BARROS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012789-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO NICE EXECUTADO: ALVIDES BARROS 

GONCALVES, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES Vistos. etc. A 

parte credora requereu a desistência da execução alegando que a divida 

já se encontra paga (ID n.° 25398818). Assim, diante da quitação da 

dívida, homologo o pedido de desistência apresentado pela parte credora 

e, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS”, ajuizada por BENTINHA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da promovida por 

meio da UC n.º 6/1099794-8, instalada no endereço situado na Estrada 

Machado Aguaçu, s/n, Luz Para Todos - I, nesta capital, Cuiabá-MT. 

Enfatiza que recebeu indevidamente, da empresa reclamada, uma fatura 

na importância de R$ 602,48 (seiscentos e dois reais e quarenta e oito 

centavos), a título de recuperação de consumo, com vencimento no dia 

20.9.019. Aduz que, devido ao ocorrido, solicitou vistoria no medidor 

externo para que houvesse, em consequência, o cancelamento da multa, 

contudo, a parte reclamada não atendeu ao pedido e nem apresentou 

laudo técnico. Na oportunidade, narra, a parte autora, que “não participou 

de nenhuma irregularidade com a empresa Requerida, razão pela qual a 

cobrança é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL, pois sempre quitou 

suas faturas em dia e jamais utilizou-se de meios ilegais para eximir de 

suas responsabilidades”. Aduz que realizou diversas reclamações 

administrativas, inclusive no PROCON. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) a) Conceder “inaudita altera pars”, antecipação parcial 

dos efeitos da tutela pretendida, para o fim de determinar a proteção da 

UC da reclamante, ou seja, ABSTER-SE AO CORTE DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, UC 6/1099794-8, na residência da Requerente, 

consignando a fatura que está sendo discutida referente o valor de R$ 

602,48 (seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos)”. É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, também, o 

receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode 

ter o seu fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, a 

qualquer momento, diante do não pagamento das parcelas do boleto 

apresentado pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há documentação 

disponível à parte promovente que possa contribuir com suas alegações, 

razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é 

razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, 

conjecturável a existência de alguma irregularidade e, consequentemente, 

há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo menos por ora. Além 

disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras 

provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da 

tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse 

ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento 

da fatura sub iudice, dantes especificada, possivelmente terá o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, motivo do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial. Por outro lado, a medida pleiteada, 

qual seja, para abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

não trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser 

efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

postulada: ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na 

UC n.º 6/1099794-8, instalada no endereço situado na Estrada Machado 

Aguaçu, s/n, Luz Para Todos - I, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do 

não pagamento das parcelas da fatura contestada, como dantes narrado, 

até o deslinde desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, 

que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas. 

Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e 

equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à dívida 

polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando a 

hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, antevendo a 

relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022435-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C 

LIMINAR”, ajuizada por ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES em face de 

ÁGUAS CUIABÁ S/A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os 

serviços da promovida por meio da matrícula n.º 479154-1, instalada no 

endereço situado na Rua Recife, n.º 187, Bairro Cidade Verde, nesta 

capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito de seu consumo permanecer 

inalterado, passou a receber da empresa promovida, faturas com 

cobranças exorbitantes, referentes aos meses de setembro/019 (R$ 

5.436,38 – cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito 

centavos), com vencimento em 19.9.019; de outubro/019 (R$ 6.409,39 – 

seis mil e quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), vencida em 

21.10.019; de novembro/019 (R$ 5.034,42 – cinco mil e trinta e quatro 

reais e quarenta e dois centavos), vencida em 19.11.019; de 

dezembro/019 (R$ 411,46 – quatrocentos e onze reais e quarenta e seis 

centavos), vencida em 19.12.019, calculadas acima da média mensal, 

anteriormente registrada. Narra, a parte autora, que, “é dona de casa, 

tendo em sua humilde residência somente 02 (dois) tambores de 100 

(cem) litros e 01 (uma) caixa d’água de 1.000 (mil) litros embaixo. A 

Reclamante não possui caixa de água em cima”. Aduz, ainda, que realizou 

diversas reclamações administrativas, a fim de que a promovida 

restabelecesse o fornecimento do serviço. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 
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discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) A) LIMINARMENTE. Antecipar os efeitos da Tutela 

Jurisdicional, determinando que a Reclamada SEJA OBRIGADA A FAZER 

A LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A RECLAMANTE NO 

ENDERECO NA INCIAL - imediatamente: Rua Recife, casa 187, bairro 

Cidade Verde, cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.028-740, e a suspensão da 

cobrança das contas do mês 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019, 

somando-se o valor total de R$ 17.291,65 (Dezessete mil e duzentos e 

noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) – sob pena de aplicação 

de multa de R$200,00 (Duzentos reais) por dia, a ser revertida ao 

Reclamante, e incidência em crime de desobediência. B) Nos termos do 

artigo 84, §§ 2º e 4º, do CDC e do artigo 6º da LJE, os quais devem ser 

aplicados de forma combinada, seja estipulada multa diária em favor do 

autor, a ser arbitrada por V. Exª, em eventual desobediência desta ordem, 

além do crime de desobediência”. É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, 

concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, a relevância dos fundamentos da demanda reside nas 

argumentações da parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos 

documentos acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas 

afirmações, especialmente, pelo histórico de consumo, especificado nas 

faturas apresentadas (id. 27745562, 27745563, 27745564 e 27745565), 

as quais atestam as médias anteriores. Justificado, também, o receio da 

ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente teve o seu 

fornecimento de água interrompido e não restabelecido, até o momento, 

como informado por aquela. Assim, presumível a existência de alguma 

irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito em 

restabelecer o fornecimento de imediato. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis à 

parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão pela 

qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, 

mister se faz anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento das 

faturas sub iudice, dantes especificadas, teve o seu fornecimento de 

água interrompido e suspenso, motivo do patente perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Dessa forma, não se pode impor ao consumidor 

conviver com a falha apontada pela empresa reclamante na prestação dos 

serviços, por vários meses, no aguardo da prestação jurisdicional 

definitiva, ainda mais em se tratando de serviço essencial no desempenho 

das atividades cotidianas. Por outro lado, as medidas pleiteadas não trarão 

nenhum prejuízo à parte promovida, visto que as determinações, para 

suspender as cobranças questionadas e restabelecer o fornecimento de 

água, não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte reclamada, na forma postulada: RESTABELEÇA, no prazo 

máximo de 12 (doze) horas, o fornecimento de água na matrícula n.º 

479154-1, instalada no endereço situado na Rua Recife, n.º 187, Bairro 

Cidade Verde, nesta capital, Cuiabá-MT, como narrado pela parte autora, 

até o deslinde desta demanda; SUSPENDA as cobranças dos débitos ora 

discutidos, em razão das faturas questionadas nesta demanda, relativas 

aos meses de setembro/019, outubro/019, novembro/019 e dezembro/019, 

conforme relatado nos autos, até o encerramento desta ação ou ulteriores 

deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento 

parcial. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas 

e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante às 

faturas versadas na presente lide, supracitadas. Outrossim, considerando 

a hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação 

da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE AVILA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - 

INAUDITA ALTERA PARTE”, ajuizada por MARCELO DE AVILA FONSECA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44, do CPC). Nos termos do artigo 3º, da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. (...)” Todavia, no artigo 8º, do referido texto 

legal, exclui da competência dos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Impõe consignar que não se enquadra no 

conceito de Fazenda Pública a sociedade de economia mista. Neste 

sentido: “CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo regimental interposto pela 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade de economia 

mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da 

administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer 

porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 

188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 18.283/SE, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 

10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 253. (Página 

2732 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 17 de agosto de 2017)”. 

(Grifo nosso). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar matérias contra administração 

pública direta, autarquias, fundações e empresas públicas. No caso 

concreto, considerando que a parte promovida se trata de administração 

pública direta (Estado de Mato Grosso), este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Vale registrar, ainda, que no dia 

03.01.2020, distribuída demanda idêntica na vara competente, qual seja, 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, sob o 

número: 10000099-66.8.11.0002, conforme consulta hoje realizada. Com 

essas considerações e ante tudo o mais que consta dos autos, DECLARO 

a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente processo. 
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Em consequência, JULGO-O EXTINTO, sem julgamento do mérito, a teor 

dos artigos 8º, caput, c/c 51, inciso IV, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021984-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARCE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR na qual busca 

a reclamante que seja a reclamada compelida a realizar a entrega do 

produto “Refrigerador Consul 437L de cor Branca, 110v”. Defiro o pleito. 

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e 

cumulativamente que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme se evola dos 

autos há documentação bastante capaz de conduzir à verossimilhança da 

alegação vertida na inicial, porquanto resta demonstrada a aquisição do 

produto cuja entrega era para ser realizada ainda no mês de 

dezembro/2019 e até a presente data ainda pende da entrega ao 

reclamante. A documentação que aparelha o pedido serve para 

demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da 

medida requerida. Por tais razões é que entendendo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida e por conseguinte DEFIRO a 

tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que proceda a 

entrega do produto “REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 437L 127V”, 

para o que anoto o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. 

Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021970-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE CAMPOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE 

DE MEDIDA LIMINAR, em face de TELEFONICA BRASIL S.A. No caso sub 

examen, a parte demandante alega que é titular da linha telefônica n.° 

(65)99935-7018, todavia, mesmo estando com todas as faturas quitadas 

teve a sua linha bloqueada, juntando as últimas faturas e comprovantes de 

pagamento. É a suma. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado às argumentações 

da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade 

do direito. Outrossim, a documentação que instrui a inicial evidencia que a 

parte requerente está tendo prejuízos, pois a sua pretensão está sendo 

resistida por um certo lapso temporal. Além disso, a parte autora 

demonstra ter, inicialmente, buscado solução do impasse perante a parte 

promovida, o que, aparentemente, foi ineficaz. Também, as alegações da 

parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, 

o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra 

dano de difícil reparação. Diante do exposto: A) DEFIRO a tutela de 

urgência, a fim de determinar que a parte promovida, no prazo de 05 

(cinco) dias, desbloqueie a linha telefônica da parte reclamante, de número 

(65) 99935-7018. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até ulterior deliberação 

judicial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021968-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO SIMOES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Do exame dos autos, verifico que a presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Ante o exposto, INTIME a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), com o fito de apresentar: a) Procuração ou 

substabelecimento em nome do advogado cadastrado nestes autos. Sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se . JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022463-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEJANIS APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, que a parte autora formula em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que seja 

determinado o restabelecimento do serviço. Defiro a concessão da 

medida. A parte colaciona aos autos faturas que apontam significativa 

diferença nos valores das faturas entre os meses objeto da demanda e 

outros fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte autora traz a juízo a questão a fim de 
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buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte reclamada intimada 

para RESTABELECER o serviço de abastecimento de água junto à 

residência da parte reclamante (Mat. 469196-2), para o que anoto o prazo 

de 05 (cinco) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho 

fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. 

DEFIRO a suspensão da cobrança das faturas referentes aos meses de 

setembro/2019 e outubro/2019. Diante da determinação de suspensão da 

cobrança das faturas contestadas, impõe determinar à parte ré que não 

promova a anotação dos dados da parte autora em cadastros de proteção 

ao crédito no que toca ao débito discutido no presente feito. Impõe-se 

registrar que a presente decisão não exime a parte autora de realizar o 

adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de água, mas tão só suspende a cobrança dos valores 

referentes ao período objeto da demanda (setembro/2019 e outubro/2019). 

Anoto para o caso de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Já designada audiência de conciliação, cite-se 

e intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de justiça em regime de 

plantão. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022509-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS c/c LIMINAR Inaudita Altera Pars na qual pretende a parte 

reclamante a medida liminar para o fim de a Reclamada abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica. Defiro a concessão da 

medida. A parte colaciona aos autos extrato de faturas que apontam 

significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante que lhe confere a boa-fé, fato que autoriza do 

provimento in limine litis. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos, e 

concorrendo os requisitos do artigo 300 do CPC, entendo prudente 

determinar que a reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento 

de energia elétrica no endereço no qual instalada a UC nº 6/2203935-8, 

bem como SUSPENDA a cobrança das faturas indicadas na exordial e 

acima descritas, até a decisão de mérito. Impõe registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica. 

Para caso de descumprimento, fixo multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais). A presente decisão deverá ser cumprida por Oficial de 

Justiça. Já designada sessão de conciliação, cite-se, intimem-se e 

cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022210-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Posto isso 

é que entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da 

medida liminar pleiteada. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante 

sustenta que entabulou contratação dos serviços prestados pela 

reclamada, todavia, estes não foram realizados conforme o acordado. 

Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação de tal situação, 

isto é, de que tenha efetivamente descumprido o que fora acordado entre 

as partes. Oportuno registrar que ainda que se possa vislumbrar a 

presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão da 

tutela de urgência se a ele não se somar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013466-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER DO NASCIMENTO BRUST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1013466-97.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ALEXANDER DO NASCIMENTO BRUST Vistos, etc. Cite a 

parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do 

CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob 

pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017741-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO (EXECUTADO)

CEZAR HENRIQUE LOSSAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1017741-89.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN VILLE 

EXECUTADO: CEZAR HENRIQUE LOSSAVARO, SIMONE FERREIRA SILVA 

LOSSAVARO Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022344-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência 

formulado pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a 

suspensão de cobranças via telefone, porquanto alega já ter realizado o 

pagamento. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão de 

medida mostra imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e bem assim o perigo de dano ou ainda o 

risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço os requisitos se 

apresentam. Os elementos de evidência da probabilidade do direito se 

satisfazem diante da indicação de cobranças realizadas referente ao 

serviço, bem assim diante da demonstração de que as cobranças 

persistem mediante envio de boletos e ligações ao telefone do reclamante. 

Quanto ao perigo de dano esse se apresenta pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta 

em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR às reclamadas que SUSPENDAM as cobranças objeto da 

demanda, via ligações para o número de telefone da Reclamante (65) 

99225 3872, bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe como 

consequência lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de promover a 

inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto da demanda, ou já tendo feito, que 

promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Na 

hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa 

no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada 

em favor da reclamante. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Por enquanto, citem-se as partes para comparecer à audiência 

de conciliação, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 da 

Lei n.º 9.099/95. Com relação ao pedido de concessão de liminar, entendo 

que deverá aguardar a aludida audiência conciliatória, uma vez que, a 

liminar pleiteada implica em dar efeito satisfativo, medida processual 

imprópria neste momento procedimental. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAES C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

na qual pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos 

faturas que apontam significativa diferença entre os meses objeto da 

demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar 

ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de consumo da 

reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que 

permite a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza 

essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria 

norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar 

como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais 

argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que 

RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia elétrica à residência 

da parte reclamante (UC nº 6/417629-3). Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. Impõe registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia 

elétrica. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014098-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUILHERME DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 
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Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013987-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA CALDAS DE ALMEIDA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Compulsando os autos, constato que o reclamante, no id.27321397, 

justificou a sua ausência na audiência de conciliação, tendo, inclusive, 

juntado atestado médico. Assim, acolho a justificativa apresentada pelo 

reclamante, razão pela qual, determino a designação de nova audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018612-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAISA GRACIELLY SOUZA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006440-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DECISÃO Vistos, etc. INTIMEM-SE a reclamante para que apresente novo 

endereço da parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINNE FERNANDES OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS" que FABRINNE 

FERNANDES OLIVEIRA MELO promove em desfavor de BANCO DO 

BRASIL SA. Busca a parte reclamante a concessão da tutela de urgência 

para o fim de determinar à reclamada que realize o desbloqueio de sua 

conta bancária. O pleito vai acolhido. Conforme disposição expressa do 

Art. 300 do CPC, para que se possa conceder a tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos 

que, in casu, concorrem. Aduz o reclamante que a reclamada, por ato 

unilateral, realizou o bloqueio de sua conta bancária, impossibilitando o 

acesso aos valores creditados em sua conta referentes a verbas 

decorrentes de sua atividade laboral. Eis os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito alegado, porquanto a conta bloqueada tem por 

finalidade a realização de sua atividade profissional. Já o perigo de dano 

decorre do fato de que o bloqueado se dá sobre valores provenientes de 

seus proventos. Registre-se, por oportuno, que a presente decisão não 

tem o condão de apreciar a existência ou não de fraude na conta corrente 

da autora, mas tão só afastar a realização de bloqueio sob a conta 

bancária da reclamante. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova o 

restabelecimento da Conta Corrente (Banco do Brasil - Agência 1216-5, 

Conta corrente 146578-3), a fim de possibilitar o acesso da reclamante 

aos serviços contratados junto à instituição financeira. Anoto o prazo de 

03 (três) dias para o cumprimento da medida. Fixo, desde já, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. II- 

Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS”, ajuizada por NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA em face 

de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. A parte promovente alega, em 

síntese, que o desconto efetuado em benefício de aposentadoria é 

indevido, pois desconhece o empréstimo, supostamente, contratado com a 

empresa reclamada. Esclarece, que, ao procurar justificativa da promovida 

quanto ao supradito abatimento, foi surpreendida com a hipotética 
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realização de contrato de empréstimo, no valor total de R$ 4.990,00 

(quatro mil e novecentos e noventa reais), vigente desde o mês de 

outubro/2019, no prazo de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 141,22 

(cento e quarenta e um reais e vinte e dois centavos). No entanto, 

segundo afirmado pela reclamante, jamais solicitou a mencionada 

contratação e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) 

CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars e initio litis, nos 

moldes do Art. 311 do CPC, para que seja determinada a abstenção do 

desconto de R$ 141,22 feito pelo Banco Itaú Consignado S/A, sob o 

pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, do 

benefício da Autora, junto ao INSS, até que seja resolvida a discussão 

judicial a respeito da inexistência do referido contrato”. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao desconto efetivado em sua aposentadoria, 

porquanto desconhece o suposto contrato de empréstimo, pois nunca 

celebrou tal tipo de negócio jurídico com a empresa promovida. Pede, pois, 

liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, que: “seja determinada 

a abstenção do desconto de R$ 141,22 feito pelo Banco Itaú Consignado 

S/A, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, 

do benefício da Autora, junto ao INSS, até que seja resolvida a discussão 

judicial a respeito da inexistência do referido contrato”. Todavia, da análise 

das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, 

conforme irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de 

tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Dessa forma, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR 

DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE”, ajuizada por 

CAROLINA MISSIO RODRIGUES em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade 

quanto aos débitos, lançados em seu nome, nos órgãos de proteção ao 

crédito, pela parte reclamada, no importe de R$ 8.056,02 (oito mil e 

cinquenta e seis reais e dois centavos), referente ao contrato n.º 

158969271, R$ 4.556,64 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais 

e sessenta e quatro centavos), do contrato n.º 147423930 e, R$ 9.113,28 

(nove mil e cento e treze reais e vinte e oito centavos), no tocante ao 

contrato n.º 141218496, todos disponibilizados em 15.11.019. Enfatiza que 

estudou na instituição promovida, no curso de medicina, pelo período de 

2013/1 a 2018/2, cujos pagamentos foram realizados mediante o contrato 

de financiamento estudantil (FIES), cobrindo as despesas integralmente. 

Ressalta que, a despeito do aludido financiamento, a parte reclamada 

gerou cobranças indevidas, acima especificadas, a título de mensalidades. 

Narra, a parte autora, que “procurando saber do que se tratam tais 

cobranças, se deparou com a insistente afirmação da requerida de ter os 

supostos débitos origem em supostas diferenças entre as 

semestralidades/mensalidades cobradas pela IES e os repasses do FIES. 

Isso apesar da requerente ter sido durante todo o curso beneficiária do 

FIES em 100%”. Aduz, ainda, que desconhece a dívida e, em razão disso, 

realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas 

as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) a) que, nos termos do art. 297 e 300 do Código de 

Processo Civil, dentre outros perfeitamente aplicáveis, do art. 84, § 3º da 

Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, considerando também as 

várias decisões liminares em favor dos alunos em casos idênticos 

apresentadas, e, a imperiosa uniformização da jurisprudência, nos moldes 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a fim de premiar a dignidade 

da pessoa humana, seja concedida liminarmente a tutela antecipada 

inaudita altera parte (item I.VIII) para suspender imediatamente todas as 

cobranças de diferenças de mensalidades da IES requerida contra a 

requerente (cobranças extras), notadamente sendo suspensas as 
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cobranças dos valores discutidos na presente, quais sejam, os R$ 

2.278,32 de maio de 2018, os R$ R$ 2.278,32 de junho de 2018, os R$ 

9.113,28, bem como os R$ 8.056,00, ou seja, dos valores constantes do 

extrato do SERASA (Doc. 9), proibindo-as de serem praticadas por 

qualquer meio, seja por telefonemas, mensagens de texto via SMS, 

Whatsapp, email, etc., até o julgamento do feito. Ainda liminarmente, seja 

compelida a IES requerida a retirar o nome da requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito, SERASA (Doc. 9), SPC, ou de qualquer outro que 

eventualmente tenha providenciado a inclusão, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

em favor da requerente”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há documentação disponível à parte promovente que possa contribuir 

com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. 

Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez 

negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas 

pleiteadas, qual seja, para suspender a cobrança dos débitos impugnados 

e excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não 

trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, 

parcialmente, o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma do peticionado: SUSPENDA a cobrança 

(por qualquer meio cabível e eficaz) dos débitos questionados, quais 

sejam, nos valores de R$ 8.056,02 (oito mil e cinquenta e seis reais e dois 

centavos), referente ao contrato n.º 158969271, R$ 4.556,64 (quatro mil e 

quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), do 

contrato n.º 147423930 e, R$ 9.113,28 (nove mil e cento e treze reais e 

vinte e oito centavos), no tocante ao contrato n.º 141218496, todos 

disponibilizados no dia 15.11.019, como especificado pela parte autora, 

até o deslinde desta demanda; EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante aos débitos 

discutidos nos presentes autos, dantes relatados, até o deslinde desta 

demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006451-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE KELLER SILVEIRA DE OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006451-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: ANNE 

KELLER SILVEIRA DE OLIVEIRA ASSUNCAO Vistos, etc. Nesta data, foi 

procedido pesquisa, via INFOJUD, com o objetivo de localizar novo 

endereço da parte ré, sendo obtido o seguinte resultado: CPF 

018.975.071-51 OUTROS General Sampaio, nº 1266 Tabatinga/AM 

69.640-000 Diante do endereço localizado da parte promovida, paute-se 

nova data para realização da audiência de conciliação e, após, proceda à 

tentativa de citação no endereço acima descrito. Restando frustrada a 

diligência, renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento). 

Intimem-se. Cumpra-se JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013479-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE PAULA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013479-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

SIMONE DE PAULA RIBEIRO Vistos, etc. 1. Defiro o pedido (ID n.° 

26004580), e procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor 

atualizado da dívida, qual seja, R$ 8.109,97 (oito mil e cento e nove reais e 

noventa e sete centavos), em conta bancária e aplicações financeiras, 

por meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias 

para a imediata vinculação, neste processo, dos valores transferidos. 

Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. 

4 (a). Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on-line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS 

frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão (para Decisão 

sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 
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especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SUELY PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ROGERIA SUELY 

PEDROSO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que desse causa 

ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR na qual 

pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim 

de restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à 

utilização do serviço em razão de ato que não se pode atribuir à 

reclamante a priori. Ocorre que o serviço restou inoperante, sem que 

tenha havido solicitação pelo consumidor e bem assim, pelo que se 

vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos. O perigo de dano se 

traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto 

tenha dado causa a reclamante. Tal fato resta bastante para apontar que 

o indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento 

de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da 

Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/332797-0) Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021027-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 
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Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015530-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANNY KARREN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EREONICE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERIDO)

RICARDO LUCAS MORAES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021396-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SERAFIM JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021488-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014292-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CATARINA FRANCA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014247-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014295-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIELE BEATRIZ VIANA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021571-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIRA DE BRITO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

JOAO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021575-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CLARA MORAES (EXECUTADO)

CLAUDIA RODRIGUES ASSUNÇÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021576-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021644-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CAROLINE FERREIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O 

pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos não se colhe a presença do requisito 

consistente no periculum in mora, porquanto a anotação registra data de 

inclusão longínqua, fato que permite verificar que a parte já convivia com a 

mencionada restrição, nada se verificando dos autos que permita inferir a 

alegada urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021703-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON CARLOS DE MELO (EXECUTADO)

MARIA DE JESUS BORGES E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021897-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE SOUZA MORENO OAB - MT25733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLRISON BRUNO SIMPLICIO GARCIA (EXECUTADO)

AMANDA FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021929-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CAROLINA FLORES NOGUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022209-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON RAFAEL BARROS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS & RISQUES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Recebo o pedido de aditamento da inicial. Proceda a secretaria 

com as alterações necessárias. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022365-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DA SILVA CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021940-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022056-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMARA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE KELY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 
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manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022421-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO CANDIDO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022128-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALINE APARECIDA PEREIRA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS INOCENCIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

juízo. Cite-se a parte reclamada. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000540-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOSE DE ARAUJO NETO (EXECUTADO)

CAROLINA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000575-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DIAS QUEIROZ (EXECUTADO)

TARCILA ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE CRISTIANA DE ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Vistos, Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

juízo. Cite-se a parte reclamada. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA VALENTIM (EXECUTADO)

LAISA MARIA PEREIRA DA COSTA E SILVA VALENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000454-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

juízo. Cite-se a parte reclamada. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLANY APARECIDA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende que a reclamada não suspenda o fornecimento de 

energia elétrica à sua residência. O pleito merece acolhimento. Com efeito, 

para a concessão de medida mostra imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e bem assim 

o perigo de dano ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Importa 

considerar que as faturas apontam alguma elevação, o que, embora não 

sirva como prova pronta aponta alguma alteração, de modo que resta 

satisfeito o primeiro requisito, qual seja, o fumus boni iuris. Acerca do 

periculum in mora esse resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no 

curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 798 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA a cobrança referente aos meses de 

Dezembro/2019 e Janeiro/2020, bem assim, diante da suspensão da 

cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR abstenha de 

incluir o nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada. Por fim DETERMINO seja 

obstada a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC nº 

6/2000444-6 ou já o tendo feito, que promova o seu restabelecimento, 

hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000810-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ZIMMERMANN DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1000810-74.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JANAINA ZIMMERMANN DA SILVA Vistos, etc. Cite a 

parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do 

CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob 

pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de 

fornecimento de energia elétrica. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de 

pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 
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consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/2689563-1) Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de 

sua certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda o 

pedido para que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição 

dos dados do reclamante no rol de inadimplentes, ou já tendo feito, que 

promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da efetiva intimação. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000907-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILMA CRISTINA SAMPAIO REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA na qual busca a parte 

autora compelir a RECLAMADA a ALTERAR em seu sistema o valor da 

parcela 3/3 para que conste o valor de R$ 519,56 (quinhentos e dezenove 

reais e cinquenta e seis centavos), conforme proposta de parcelamento 

encaminhada à Autora na fatura. Afirma a parte autora que possui com o 

Reclamado um cartão de credito há mais de 05 (cinco) anos, tempo que 

cumpriu rigorosamente com sua obrigação contratual, porem em razão da 

sua situação econômica no momento, a Autora decidiu parcelar o total da 

fatura, sendo que a própria Reclamada ofertou opções de parcelamento, e 

a Autora decidiu pelo parcelamento em 03 (três) parcelas de R$ 519,56 

(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) cada, sendo 

uma entrada mais 02(duas) parcelas igual. Ocorre que na hora da 

solicitação do parcelamento, a atendente informou que os valores para 

pagamento seriam diversos do consultado pela Autora, tendo apenas a 

possibilidade de parcelamento em 03 (três) parcelas de R$ 624,38 

(seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) cada. 

Questionando a respeito, fora informada que no sistema constava apenas 

essa possibilidade de parcelamento para a Autora. Requer a antecipação 

para compelir no sistema o valor referente a ultima parcela da fatura do 

cartão. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Entretanto, é sabido que a tutela antecipada deve corresponder à 

tutela definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente, 

devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade pela 

superveniência da sentença. Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” 

que não ofereça possibilidade de discussão, que convença por sua 

“aparência de verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e 

recomendável postergar-se a solução do feito para a sentença final de 

mérito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao 

princípio do devido processo legal e seus consectários. Em que pese as 

alegações e demais argumentos expendidos na inicial, entendo que a 

questão a ser discutida, necessita de dilação probatória, bem como a 

instauração do contraditório, para formação de um juízo de convicção 

mais seguro. Até porque, a questão posta em juízo, ainda mostra-se 

nebulosa, porque não se sabe o que teria levado ao aumento do valor das 

faturas, de modo que entendo pudente, antes de qualquer deliberação, 

além da necessidade de dilação probatória, ouvir a parte contrária. A 

propósito, confira a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) 

PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” - DECISÃO ANULADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. Os documentos trazidos pela parte Agravante 

revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa 

para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação 

a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo 

natural. (...) A matéria em debate necessita de DILAÇÃO PROBATÓRIA, 

fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de 

convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são 

insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, mostrando-se 

conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da 

propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere” para 

evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder 

Judiciário. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) 

Ademais, imperioso destacar que a concessão do pedido liminar 

consistente na obrigação de fazer com a finalidade de readequar as 

faturas no valor sugerido pela parte autora, mostra-se temerária em juízo 

de cognição sumária, porque tal medida se confunde com o próprio mérito 

da ação, de modo que o deferimento, neste momento, alcançaria a próprio 

julgamento da demanda, o que se mostra inviável sem a oitiva da parte 

contrária. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO 

CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos 

contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto 

pelo embargante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência. 1.1. O embargante alega omissão no acórdão atinente aos 

artigos 9º e 10 do CPC porque não esclareceu em que medida o art. 300, 

§3º do CPC se amoldaria ao presente caso. 1.2. Alega que o decisum não 

explicou as razões pelas quais os efeitos de tutela de urgência seriam 

irreversíveis. 1.3. Sustenta ser possível a antecipação de tutela, ainda que 

haja perigo de irreversibilidade do provimento, quando o mal irreversível 

for maior. 2. A aresto foi claro ao dizer que a concessão da liminar, neste 

instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da 

pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, §3º do CPC que 

estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 2. 1. Não há como conceber a medida liminar, tendo em conta que 

o provimento pleiteado se confunde com o próprio pedido principal, de 

caráter satisfativo, o que foi também explanado no decisum. 2.2. A causa 

de pedir e objeto aviado na inicial não apresenta plausibilidade de 

perecimento do direito defendido, de modo a não restar demonstrados os 

prejuízos com o aguardo da apresentação ode documentos no prazo da 

contestação. 3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a 

omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza 

o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo 

julgamento da causa. 4. Assim, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do 

CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos 

presentes embargos declaratórios. 5. Embargos rejeitados. (TJ-DF, 

0713665-46.2018.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJ 12/12/2018; 2ª Turma 

Cível, Publicação 18/12/2018). (destaquei) Logo, considerando a natureza 

satisfativa da medida e mostrando-se necessária a dilação probatória do 

feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Já designada audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-05.2020.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000737-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANAILTON SILVA SANTOS, ALLESSANDRA CORINGA E 

SOUSA SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por ANAILTON SILVA SANTOS e ALLESSANDRA 

CORINGA E SOUSA SANTOS em face de MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA. As partes promoventes alegam, em síntese, 

que são proprietárias do imóvel localizado no Condomínio Parque Chapada 

dos Buritis, bloco n.º 24, apartamento n.º 201, situado na Rua Alameda 

Júlio Muller, Bairro Alameda, Várzea Grande-MT, conforme “Contrato 

Particular de Promessa de Compra e Venda”, n.º 653426-9STVM7. 

Esclarecem, que, alguns meses após pegarem a chave da propriedade, no 

dia 6.11.017, verificaram uma infiltração no banheiro, ocasionando 

manchas no teto e mal cheiro. Afirmam que, em razão do problema, 

entraram em contato com a empresa promovida, para que fosse realizado 

o reparo pela garantia do imóvel, o que foi negado devido ao débito 

pendente de pagamento. Narram, as partes autoras, que “efetuaram o 

pagamento das pendências financeiras do contrato com o REQUERIDO, 

sendo que atualmente se encontra 100% (cem por cento) adimplente com 

suas obrigações, conforme consta no extrato de pagamento em anexo”. 

Na oportunidade, aduzem que até a propositura desta demanda a situação 

não foi atendida. Ressaltam, ainda, que realizaram diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes autoras, 

dentre outras alegações e providências, requerem liminarmente: “(...) b) 

Seja concedido o pedido da tutela de urgência, determinando a 

CONSTRUTORA MRV, o CONCERTO IMEDIATO da infiltração no teto do 

banheiro, bem como do gesso, da pintura e de todas as outras áreas 

comprometida pela infiltração, sob pena de multa diária que Vossa 

Excelência decidir, a favor dos Requerentes”. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, tratando-se de antecipação de 

tutela específica, prevista no artigo 497, do CPC, limita-se, para sua 

concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, nos seguintes termos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16.03.2015) Dessa forma, como se vê, dispõe essa norma legal (artigo 

497, do Código de Processo Civil), que, na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Sobre a 

questão posta em juízo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 8ª ed. Revista dos Tribunais, p. 857, asseveram: “3. Tutela 

inibitória. Destinada a impedir, de forma imediata e definitiva, a violação de 

um direito, a ação inibitória, positiva (obrigação de fazer) ou negativa 

(obrigação de não fazer), ou ainda, para a tutela das obrigações de 

entrega de coisa (CPC 461-A), é preventiva e tem eficácia mandamental. A 

sentença inibitória prescinde de posterior e seqüencial processo de 

execução para ser efetivada no mundo fático, pois seus efeitos são de 

execução latu sensu”. O Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra 

A Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao 

disciplinar sobre ação inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na 

forma específica, é claro ao afirmar: “A tutela inibitória pode ser 

classificada como uma tutela preventiva e específica. Preventiva porque 

voltada para o futuro; específica porque destinada a garantir o exercício 

integral do direito, segundo as modalidades originariamente fixadas pelo 

direito material. (...) Não há dúvida de que a tutela do adimplemento da 

obrigação na forma específica pode ser obtida através das técnicas 

presentes nos artigos 461 do Código de Processo Civil e 84 do Código de 

Defesa do Consumidor”. A propósito, embora o dispositivo faça referência 

à “obrigação”, é de se entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, que se aplica a toda prática ilícita advinda 

do não cumprimento de um dever. Partindo dessas premissas, na espécie, 

a plausibilidade do direito substancial invocado, a mostrar a relevância do 

fundamento, encontra guarida nos documentos juntados, mormente pela 

consulta de extrato, apresentado no id. 27923345, o que permite, à 

primeira vista, concluir que as partes promoventes não têm parcelas 

pendentes de pagamento, bem como pela solicitação de assistência 

técnica (id. 27923347). De outro lado, é cristalino o justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mormente porque as partes autoras podem 

ser prejudicadas com demora no atendimento da solicitação discutida na 

presente lide. Com essas considerações e atenta ao caso em concreto, 

DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a 

parte promovida, na forma postulada, proceda, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, PROCEDA o concerto “da infiltração no teto do banheiro, bem 

como do gesso, da pintura e de todas as outras áreas comprometida pela 

infiltração”, no endereço declinado para tanto, dantes narrado, até o 

desfecho desta demanda. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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DECISÃO I- Cuida-se de "OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" na qual busca o reclamante que 

seja a reclamada compelida a adotar todas as medidas cabíveis para que 

o Requerente possa solicitar o seu registro junto ao Conselho Regional de 

Medicina,. Defiro parcialmente o pleito. Conforme disposição expressa do 

Art. 300 do CPC, para que se possa antecipar os efeitos da tutela, 

imprescindível que a documentação demonstre ao julgador a 

verossimilhança do alegado, bem assim, que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Todavia, conforme se evola dos autos, 

ainda não há documentação bastante para conduzir à verossimilhança 

total das alegações vertidas na inicial e assim, consequentemente, o 

deferimento de todos os pedidos. Posto que o reclamante alega que o 

curso de medicina se findou e bem assim que o concluiu, sendo aprovado. 

Todavia, conforme este alega, a reclamada se nega a disponibilizar o 

histórico escolar da reclamante. Impossível assim, sumariamente, atestar a 

conclusão do curso. Referido documento é imprescindível e próprio à 

caracterização da verossimilhança dos fatos, uma vez que é a própria 

reclamada quem deve certificar que o reclamante concluiu o curso por ela 

ministrado. Por tais é que DEFIRO parcialmente a antecipação parcial dos 
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efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que junte nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o histórico escolar do reclamante e o 

valor total dos débitos referentes aos semestres 2018/1, 2018/2. 2019/1 e 

2019/2; Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada 

pelas reclamadas em favor da reclamante. Após, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido para determinar a reclamada a realizar a 

colação de grau do reclamante. II- Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

GABRIEL MACEDO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. O pleito vai indeferido. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Posto isso é que 

entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da medida 

liminar pleiteada. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante 

sustenta que comprou e pagou por jogos eletrônicos que nunca foram 

entregues. Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação de tal 

situação. Isso porque, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte reclamante, circunstâncias que tornam temerária a 

concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório e a dilação probatória. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-41.2020.8.11.0001
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Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECEDENTE”, ajuizada por THIAGO IAFELICE DOS 

SANTOS em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED. FIN. E 

INVESTIMENTO. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade 

quanto ao débito, lançado em seu nome, nos órgãos de proteção ao 

crédito, pela parte reclamada, no importe de R$ 910,66 (novecentos e dez 

reais e sessenta e seis centavos), referente ao contrato n.º 

1203051420191012, disponibilizado em 22.11.019. Enfatiza, o autor, que 

foi surpreendido com a mencionada restrição ao tentar realizar a compra 

de um veículo no dia 18.12.019. Ressalta que registrou Boletim de 

Ocorrência, sob o n.º 2019.388046, em 30.12.019. Narra, ainda, que, 

“mencionado boletim de ocorrência foi fornecido à Requerida, momento em 

que a fraude foi reconhecida por uma de suas prepostas, pois no 

crediário feito em nome do Requerente constavam documentos falsos, 

com erros nas grafias dos nomes de seus genitores, bem como, com foto 

e assinatura falsificadas de forma grosseira”. Aduz que desconhece a 

dívida e, em razão disso, realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja deferida no 

limiar da demanda a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE para compelir a 

Requerida a excluir os dados do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como, suspender toda cobrança decorrente dos débitos em 

questão, sob pena de multa pecuniária a ser estabelecida por Vossa 

Excelência”. É a suma. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência da dívida somente pode ser feita 

pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há documentação disponível à parte promovente que possa contribuir 

com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. 

Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez 

negativada a dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas 

pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto que as 

determinações, para excluir o nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como suspender a cobrança do débito discutido 

nos autos, não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a empresa promovida, na forma do peticionado: SUSPENDA a 

cobrança (por qualquer meio cabível e eficaz) do débito questionado no 

presente feito, como apontado pela parte autora, até o deslinde desta 

demanda, ou ulteriores deliberações. EXCLUA, imediatamente, não 

podendo ultrapassar 12 (vinte e quatro) horas, o nome da parte autora 

dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, 

dentre outros, no tocante ao débito discutido na lide, qual seja, R$ 910,66 

(novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos), referente ao 

contrato n.º 1203051420191012, disponibilizado em 22.11.019, igualmente 

até o seu desfecho. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001095-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO FIGUEIREDO E SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C 

DANOS MORAIS, na qual pretende o requerente seja determinada imediata 

suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência de Inspeção a abstenção 

da ré no sentido de suspender o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel situada na Av. Brasil 1079, bairro Jardim Independência – Unidade 

consumidora 6/344620-0. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas e histórico que apontam significativa 

diferença entre os meses objeto da demanda e outros apresentam ainda 

uma multa no valor de R$ 6.873,23 com acusação através de carta ao 

cliente informando sobre Furto de Energia, impondo a reclamante a opção 

de pagamento de R$ 6.060,53, sob ameaça de suspensão no 

fornecimento de energia, fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência a respeito do responsável 

pelos débitos em aberto. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses 

qualificado pela pretensão resistida, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com fulcro 

no art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte requerida intimada para que 

SE ABSTENHA de suspender o serviço de abastecimento de Energia à 

residência da parte requerente (Unidade Consumidora 6/344620-0) ou se 

acaso já o fez, que promova o restabelecimento do serviço. Impõe 

registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar 

o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de energia, mas tão só no que se refere à cobrança dos 

valores referentes ao período, objeto da demanda. Anoto para o caso de 

descumprimento da medida multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em 

regime de plantão, caso necessário. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DE NOTICIAS LEIAGORA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida a realizar a 

retratação da notícia disponibilizada no seu sítio eletrônico. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Entendo, 

pois, que na hipótese presente, não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da medida liminar pleiteada, visto que, conforme se visualiza 

no sítio da reclamada, esta disponibilizou no texto a exposição do 

procurador destes autos confrontando a veracidade das alegações, bem 

como informando que os aqui reclamantes foram liberados sem acusação. 

Ademais, as fotos dos reclamantes já não se encontram disponíveis mais 

para acesso no link da matéria. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002348-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

Vistos, etc. A parte Executada formulou pedido de parcelamento da 

condenação, sendo que na ocasião efetuou o pagamento de 50% do 

débito, no valor de R$ 2.321,39 (dois mil trezentos e vinte e um reais e 

trinta e nove centavos). Instado a se manifestar, o exequente concordou 

com o pleito do executado e, ainda, requereu o levantamento do valor 

depositado judicialmente (ID. 27297054). Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, 

para levantamento da quantia depositada em juízo, no valor de: a) R$ 

2.321,39 (dois mil trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), 

com os acréscimos e correções, em favor da parte exequente, devendo 

ser expedidos alvarás na proporção de 30% na conta do patrono do 

exequente e 70% do valor em conta do autor, nos dados bancários 

informados no ID 24873137. Comunique-se ao beneficiário, nos termos do 

art. 450, § 3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Foro Judicial - CNGC. Intime-se a parte Executada para dar 

continuidade ao pagamento da parcela remanescente, sob pena de 

penhora. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010752-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010752-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA RODRIGUES REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente ora Reclamada 

devidamente juntou o preparo recursal. E, de outro lado, as Contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida ora Reclamante. Após, 

remetam-se os autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CASTRO BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR”, ajuizada por MARCOS VINICIUS DE CASTRO BARBOSA em face 

de BANCO ITAUCARD S/A. A parte promovente alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao débito, lançado em seu nome, nos órgãos de 

proteção ao crédito, pela parte reclamada, no importe de R$ 619,01 

(seiscentos e dezenove reais e um centavo), referente ao contrato n.º 

002609439080000, disponibilizado em 06.04.019. Esclarece que, 

imediatamente, procurou a parte promovida, a fim de sanar o problema, 

contudo, não obteve sucesso. Ressalta, ainda, que, não possui nenhum 

débito com a empresa reclamada. Informa, também, que teve seus 

documentos extraviados no dia 09.01.019, registrando o boletim de 

ocorrência n.º 2019.10256, em 10.01.019, apresentado aos autos no id. 

27996536. Aduz que buscou solução do impasse por diversas vezes, 

administrativamente, porém, frustradas suas tentativas. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) A) A concessão de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela INAUDITA ALETRA PARS com o fito do Requerido 

promova a exclusão do nome do Requerente acerca deste débito, bem 

como, se abstenha de inscrever novamente, sob pena de multa “astreint” 

a ser arbitrada por Vossa Excelência, em caso de descumprimento de 

ordem judicial”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso 

porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações. 

Nesse ponto, mister se faz ressaltar a suposta fraude invocada quanto ao 

débito que negativou seu nome, bem como o extravio de seus 

documentos, acerca do qual registrado, em 10.01.019, o boletim de 

ocorrência n.º 2019.10256, juntado aos autos no id. 27996536. Ademais, 

como cediço, nesta fase processual, não há outros elementos 

documentais disponíveis à parte promovente que possam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove 

o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, qual seja, 

para suspender a cobrança dos débitos impugnados e excluir o nome da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão nenhum 

prejuízo à promovida, visto que tais determinações não representam 

perigo de irreversibilidade, já que essas providências poderão ser 

efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na 

forma do peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, 

SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito 

discutido nos presentes autos, qual seja, na quantia de R$ 619,01 

(seiscentos e dezenove reais e um centavo), referente ao contrato n.º 

002609439080000, disponibilizado em 06.04.019, até o deslinde desta 

demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019918-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA VRECH COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, ajuizada por JACYRA VRECH COELHO 

em face de TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CARMAGO. Inicialmente, 

observo que o presente feito foi distribuído por dependência aos autos n.º 

0028919-33.2011.811.0001, cujo trâmite ocorre neste mesmo juizado, em 

que a parte, ora promovida (TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CARMAGO), 

ajuíza ação de cobrança em desfavor de MAURO VICTOR COELHO e 

GILBERTO MAURO COELHO, em razão de um débito no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), oriundo do “Contrato de Prestação de Serviços 

Jurídicos e Técnicos com Correspondentes Honorários”. Já a parte 

embargante desta demanda questiona o pedido de penhora, formulado 

pelo embargado, no tocante ao imóvel situado na Rua Santa Mônica, n.º 

35, Bairro Santa Marta. E, na demanda principal dantes mencionada, qual 

seja, n.º 0028919-33.2011.811.0001, deferida a penhora do referido 

imóvel. Em face disso, a parte promovente requer: “(...) a) Seja concedido 

a antecipação de tutela com imediato cancelamento na restrição judicial 

realizada através do Cartório do Segundo Ofício, nos termos e 

fundamentos apresentados como medida que garanta o resultado útil do 

processo, como previsto no artigo 300 do Código do Processo Civil. b) 

livrar da constrição judicial o bem de propriedade e posse da Embargante, 

expedindo-se o competente mandado liberatório; c) a suspensão do curso 

do processo principal com fundamento no artigo 678 do Código de 

Processo Civil; d) ao final, sejam acolhidos e julgados procedente estes 

embargos de Terceiro, tornando definitivo o pedido de tutela de 

antecipada, para manter o cancelamento na restrição judicial realizada 

através da penhora, e garantir a impossibilidade jurídica de inclusão do 

bem do embargante na execução; e) condenar o Embargado no 

pagamento de custar cartoriais, pois ele sabia das condições do imóvel e 

mesmo assim prosseguiu; f) Requer a impugnação da penhora devido à 

perda de prazos do requerente quanto ao pagamento de custas cartoriais 

para o devido fim; g) Requer, ainda, seja o Embargado intimado, para 

apresentar impugnação no devido prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia, inclusive quanto aos fatos; (...)”. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Primeiramente, reconheço a conexão com os autos do 

processo mencionado (0028919-33.2011.811.0001), devendo as análises 

ocorrerem pelo mesmo juízo, sob pena de incidir decisões conflitantes. 

Outrossim, da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o 

caso, bem como da argumentação posta, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhida. Determino, pois, 

a suspensão do trâmite do feito n.º 0028919-33.2011.811.0001, até 

decisão final nestes autos, devendo, além de se juntar cópia da presente 

decisão, certificá-la naquela demanda, razão do deferimento parcial. 

Após, INTIME-SE a parte promovida (TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à 

peça inicial, sob pena de concordância tácita. Antes, no entanto, proceda, 

o Sr. Gestor Judiciário, ao apensamento destes autos à demanda n.º 

0028919-33.2011.811.0001. Outrossim, quanto ao pleito liminar, qual seja, 

“livrar da constrição judicial o bem de propriedade e posse da Embargante, 
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expedindo-se o competente mandado liberatório”, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, observo ser prudente o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória para essa análise, que 

possibilitará a formação de um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, ocasionando o convencimento da verossimilhança do pedido, 

motivo, também, do deferimento parcial. Por fim, cumpridas as 

determinações acima e decorrido o prazo assinalado, com ou sem 

manifestação da promovida, façam-se os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, observando as formalidades legais. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISÃO DE 

DÉBITO E ANTECIPAÇAO DE TUTELA”, ajuizada por LOURDES LIMPIA 

CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte promovente 

alega, em síntese, que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 

6/2525405-3, instalada no endereço situado na Rua D, n.º 311, Bairro 

Santa Rosa, nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que recebeu, da empresa 

reclamada, faturas com cobranças acima da média, uma, em 

novembro/019, na importância de R$ 957,65 (novecentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 22.11.019, 

calculada pelo consumo de 552 KW/h, e outra, no mês de dezembro/019, 

no valor de R$ 677,81 (seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), vencida no dia 23.12.019, de 665 KW/h. A autora relata, ainda, 

que, no boleto do mês de abril/019, na quantia de R$ 1.096,34 (um mil e 

noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), existiu o parcelamento do 

débito em 03 (três) vezes de R$ 563,20 (quinhentos e sessenta e três 

reais e vinte centavos). Na oportunidade, afirma que após a quitação da 

dívida, realizou novo acordo em 03 (três) parcelas de R$ 193,27 (cento e 

noventa e três reais e vinte e sete centavos). Narra, também, que, “a 

fatura de competência 22/11/2019 valorada em R$ 957,65(novecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centos), bem como a Fatura 

com vencimento em 23/12/2019 valorada em R$ 677,81 (seiscentos e 

setenta e sete reais e oitenta e um centavos), não foi quitada pela 

Requerente, pois a mesma não concorda com o valor que lhe foi imposto 

para pagamento, e tampouco possui recursos financeiros para a quitação 

da referida fatura”. Aduz que realizou diversas reclamações 

administrativas, inclusive no PROCON. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 1. Liminarmente, inaudita altera parts, seja deferida a 

concessão do instituto da tutela antecipada, para que a empresa requerida 

se abstenha de suspender/interromper O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 6/2525405-3, DE TITULARIDADE 

DA REQUERENTE REFERENTE As FATURAs com vencimento em 

22/11/2019 valorada em R$ 957,65(novecentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e cinco centos), bem como a Fatura com vencimento em 

23/12/2019 valorada em R$ 677,81 (seiscentos e setenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), DISCUTIDA NESTES AUTOS, e ainda SE ABSTER 

DE INCLUIR O NOME DO REQUERENTE JUNTO AOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERASA E SPC/SERSA até decisão final desta 

lide, E AINDA sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. É 

o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, também, o 

receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode 

ter o seu fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, a 

qualquer momento, diante do não pagamento das parcelas do boleto 

apresentado pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há documentação 

disponível à parte promovente que possa contribuir com suas alegações, 

razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é 

razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, 

conjecturável a existência de alguma irregularidade e, consequentemente, 

há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo menos por ora. Além 

disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras 

provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da 

tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse 

ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento 

das faturas sub iudice, dantes especificadas, possivelmente terá o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, motivo do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial, bem como o restritivo de crédito, 

pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas, quais sejam, para abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica e abster de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de restrição ao crédito, não trarão nenhum prejuízo à 

promovida, visto que tais determinações não representam perigo de 

irreversibilidade, já que essas providências poderão ser efetivadas, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 

6/2525405-3, instalada no endereço situado na Rua D, n.º 311, Bairro 

Santa Rosa, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não pagamento das 

faturas contestadas, como dantes narrado, até o deslinde desta demanda. 

E, acaso já tenha sido efetivado o corte, que RESTABELEÇA o serviço, no 

prazo máximo de 12 (doze) horas. ABSTENHA-SE de inserir o nome da 

parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, pelo não pagamento da fatura 

questionada nesta demanda, igualmente até o seu desfecho. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que 

PROCEDA à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo 

ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação 

e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, 

apenas, no tocante à dívida polemizada na presente lide, supracitada. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Outrossim, a título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte promovente, 

deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, consignar, em juízo, o 

valor de R$ 987,66 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), valor esse correspondente às faturas de energia questionadas 

nesta demanda, relativas aos meses de novembro e dezembro/2019, 

sendo considerado, para o cálculo, a média dos meses de julho/019, 

agosto/019 e setembro/019, de R$ 493,83 (quatrocentos e noventa e três 

reais e oitenta e três centavos), estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 
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Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012726-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL LUIZ PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega que a sentença padece de obscuridade. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o 

princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este 

deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a 

sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) E: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto isso, desacolho os 

embargos. Intimem-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GULARTE FRAZAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por FLAVIA 

GULARTE FRAZAO DOS SANTOS na qual pretende ter seu nome excluído 

dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada BANCO CETELEM S.A. registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição e do 

comprovante de pagamento, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Passo a analisar. A Embargante opôs embargos de declaração 

com efeitos modificativos objetivando a reforma da sentença para sanar 

suposta "lacuna na decisão" quanto à extinção do processo sem 

resolução do mérito. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro em 

afirmar: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Contudo, 

compulsando os autos, não verifico nem omissão e nem contradição. O 
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que se percebe é que a Embargante objetiva a rediscussão do mérito pela 

via de Embargos de Declaração, via essa inadequada, eis que se limita a 

sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material propriamente 

dito. Assim, ante ao exposto, com fulcro no artigo 1.022, do CPC/15, 

conheço dos Embargos de Declaração por serem tempestivos e, no mérito 

os REJEITO por inexistir na sentença omissões a serem sanadas, 

permanecendo a r. sentença prolatada, em todos os seus termos. 

Intimem-se. Sem manifestação, arquive-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007564-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CARDOSO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINS (REQUERIDO)

GERALDIM MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007564-66.2019.8.11.0001. 

AUTOR: TIAGO CARDOSO NETO RÉU: ANTONIO MARTINS e GERALDIM 

MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a 

hipótese não permite o julgamento antecipado da lide tendo em vista os 

pontos controvertidos, ademais, as partes requereram a realização de 

audiência de instrução. Assim, deve ser designada audiência de 

instrução, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das 

partes, bem como suas testemunhas. Deste norte, os autos devem ser 

remetidos para a designação de audiência de instrução com a intimação 

das partes. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001214-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANO B CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1001214-28.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: EMPREENDIMENTO COMERCIAL 

THE POINT SMART BUSUNESS EXECUTADO: PLANO B CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA Vistos, etc. Cite a parte executada, 

por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008994-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE APARECIDA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008994-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARLENE APARECIDA OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente ora Reclamada 

devidamente juntou o preparo recursal. E, de outro lado, as Contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida ora Reclamante. Após, 

remetam-se os autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM OAB - 049.306.711-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO com INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM em face 

de OI S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao 

débito, lançado em seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, pela 

parte reclamada, no importe de R$ 125,18 (cento e vinte e cinco reais e 

dezoito centavos), referente ao contrato n.º 0000005051852714, 

disponibilizado em 02.12.019. Enfatiza, o autor, que foi surpreendido com a 

mencionada restrição ao tentar obter um crédito. Aduz, ainda, que 

desconhece a dívida e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) B) A 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que a 

Requerida retire a inscrição do nome da Requerente do cadastro de 

proteção ao crédito SERASA, até o término deste processo, com a 

determinação de multa diária em caso de descumprimento da liminar, no 

valor a ser estipulado por Vossa Excelência. (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
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adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às argumentações da 

parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do 

direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte promovente que possa contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove 

o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para 

excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não 

trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser 

efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o 

pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma do peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante 

ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatado, até o deslinde 

desta demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “Ação de Substituição de Produto da Mesma 

Qualidade c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela”, ajuizada por FLAVIA MORAES UMENO em face de 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e WHIRLPOOL S.A. No caso 

sub examen, a parte promovente alega, em síntese, que adquiriu, em 

02.3.019, na loja da 1ª promovida, uma MAQUINA DE LAVAR ROUPAS da 

marca CÔNSUL, modelo LAVADORA 11KG CWS11AB BR 110, com 

garantia de 12 (doze) meses. Esclarece, a parte autora, que, no final de 

novembro/2019, a máquina parou de funcionar, o que ensejou acionar a 

assistência técnica (2ª promovida), gerado a ordem de serviço n.º 

7009174519. Ressalta que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) Por tudo amplamente 

exposto, evidenciando que o autor comprara a geladeira, que contém vicio 

oculto, e que o vicio não fora solucionado dentro do prazo de 30 dias, 

requer a Vossa Excelência, a concessão da MEDIDA LIMINAR DE TUTELA 

ANTECIPADA initio litis e inaudita altera pars, para determinar que as rés 

substituam a lavadora 11kg da marca cônsul CWS11AB por outro da 

mesma espécie, em perfeita condições de uso, nos termos do artigo 18 e 

seus incisos e parágrafos da lei Consumerista, citando as Requeridas, no 

endereço descrito junto a qualificação, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do recebimento do mandado, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)” É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, ter adquirido em 02.3.019, 

uma máquina de lavar com garantia de 12 (doze) meses, que apresentou 

problemas em novembro/2019, os quais não foram solucionados. Pede, 

pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, que: “as rés 

substituam a lavadora 11kg da marca cônsul CWS11AB por outro da 

mesma espécie, em perfeita condições de uso, nos termos do artigo 18 e 

seus incisos e parágrafos da lei Consumerista, citando as Requeridas, no 

endereço descrito junto a qualificação, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do recebimento do mandado, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Dessa forma, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 
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pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018168-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, no id. 

27897608, requer a inclusão da fatura de energia, relativa ao mês de 

janeiro/020, no valor de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento em 08.01.020, a qual, também, apresenta valor 

elevado e destoa de seu consumo mensal. Assim, ante a fase processual 

desta demanda (conhecimento), DEFIRO a inclusão da fatura supracitada 

na discussão destes autos. Diante disso, INTIME-SE a promovida, para 

conhecimento da emenda e para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto à nova fatura ora inserida na ação. Como 

consequência lógica da presente decisão, estendo os efeitos da tutela de 

urgência, concedida nos autos (id. 26515840), para determinar que a 

empresa reclamada: SUSPENDA a cobrança dessa nova fatura, qual seja, 

na importância de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento em 08.01.020, dantes citada, até ulterior 

deliberação; ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, da 

UC n.º 6/742792-5. E, acaso já o tenha feito, que proceda à religação, no 

prazo de 12 (doze) horas, até o deslinde desta, sob pena de aplicação de 

multa fixa, já arbitrada; ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, ou, acaso já tenha sido efetivada a 

inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de 

inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, 

igualmente até o seu desfecho. Ressalta-se, para dissipar eventuais 

equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à fatura 

apresentada no id. 27897610. De fato, diante da regra desse art. 292, 

inciso VI, do CPC, é patente a incorreção do valor atribuído à presente 

causa. E, uma vez verificado tal erro, pode o magistrado, de ofício e por 

arbitramento, corrigi-lo, nos termos do § 3º do supradito art. 292, do CPC. 

Por derradeiro, a título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte 

promovente deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, consignar, em 

juízo, o montante de R$ 593,35 (quinhentos e noventa e três reais e trinta 

e cinco centavos). Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação, 

designada para o dia 29.01.020, às 16h00. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001367-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ANTONIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por MADALENA ANTONIA DA SILVA ALVES em 

face do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44, do CPC). Nos 

termos do artigo 3º, da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. “Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. (...)” Todavia, no artigo 8º, do referido texto legal, 

exclui da competência dos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Impõe consignar que não se enquadra no 

conceito de Fazenda Pública a sociedade de economia mista. Neste 

sentido: “CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo regimental interposto pela 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade de economia 

mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da 

administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer 

porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 

188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 18.283/SE, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 

10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 253. (Página 

2732 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 17 de agosto de 2017)”. 

(Grifo nosso). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar matérias contra administração 

pública direta, autarquias, fundações e empresas públicas. No caso 

concreto, considerando que a parte promovida se trata de autarquia 

federal (Conselho Regional de Enfermagem), este juízo é incompetente 

para processar e julgar a presente demanda, conforme art. 109, I, da 

Constituição Federal. Com essas considerações e ante tudo o mais que 

consta dos autos, DECLARO a incompetência deste juízo para processar 

e julgar o presente processo. Em consequência, JULGO-O EXTINTO, sem 

julgamento do mérito, a teor dos artigos 8º, caput, c/c 51, inciso IV, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55, da 

Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE CHRISTINE SOARES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ALYCE 

CHRISTINE SOARES BONFIM na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de DIOGO GERALDINO e ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na qual busca a reclamante 

que seja a reclamada compelida a realizar a ligação ao sistema de 

fornecimento de energia. Defiro o pleito. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e cumulativamente que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se evola dos autos, o reclamante alega que 

recentemente realizou um contrato de locação de um imóvel e fora 

informado que para o restabelecimento integral do serviços de energia 

deveria realizar o pagamento de débitos pretéritos. Tendo em vista o fato 

de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais razões é que entendendo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida e de 

conseguinte DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que proceda a ligação da rede de fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 10 

(dez) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer 

constar de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. Fixo, 

desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe 

de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015653-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada nos autos. Proceda à 

designação da audiência de nova conciliação, intimem-se as partes. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001531-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada nos autos. Proceda à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2442 de 3769



designação da audiência de nova conciliação, intimem-se as partes. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE LESLYE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de que seja desfeita a 

portabilidade de operadora junto à linha nº (65) 99973-0857. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito vem 

atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que não 

se pode atribuir à reclamante. Ocorre que o serviço de portabilidade foi 

realizado sem que tenha havido solicitação pelo consumidor, pelo que se 

vislumbra. O perigo de dano se traduz na permanência da inoperação do 

serviço, sem que para tanto tenha dado causa a reclamante. Valendo 

ainda consignar que a referida linha telefônica tem a função de lhe servir 

como ferramenta de trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 

300 do CPC, para o fim de DETERMINAR as reclamadas que desfaçam a 

portabilidade da linha da reclamante, retornando o serviço de telefonia 

referente ao terminal móvel 65 – 99973-0857 para a operadora Telefônica, 

para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. 

Aplico à parte reclamada, para o caso de descumprimento da 

determinação, multa que fixo no valor de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ADILSON 

PEREIRA DE LIMA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a reclamada PEMAZA CENTRO-NORTE S/A que desse causa 

ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PIOVEZAN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001828-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão das cobranças em sua folha 

de pagamento. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa considerar que a parte reclamante sustenta ter 

efetivado contrato de empréstimo consignado, todavia, posteriormente 

verificou em sua folha de pagamento a existência de desconto identificado 

como reserva de margem consignável. Vale ainda acrescentar como 

fundamento da presente decisão o princípio segundo o qual as partes 

devem expor os fatos conforme a verdade, restando, pois, satisfeito o 

primeiro requisito legal. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que 

contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a 

cobrança objeto da lide realizado via descontos na folha de pagamento da 

parte autora. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada 

pela reclamada em favor da reclamante. II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013234-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013234 -85.2019.8.11. 0001 

POLO ATIVO: SILVIA DE PAULA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS DO 

EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O 

artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem 

mesmo nega a existência da negativação, substanciando a sua defesa na 

alegada legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DA COMPROVAÇÃO 

DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja indeferida, questionando 

quanto ao comprovante de residência anexado aos autos. Quanto as 

possibilidades de indeferimento da petição inicial, vejamos o que preceitua 

o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a 

parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no 

inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, ensejaria a 

intimação da autora para a regularização da comprovação de endereço, 

caso fosse este o cenário fático da demanda. Logo, não existe óbice para 

o recebimento do comprovante de residência, tendo em vista que, como se 

constata no id. 25300022 o comprovante de residência anexado aos autos 

é em nome da, razão pela qual tenho que o documento é o suficiente para 

comprovar o endereço do autor, e consequentemente superar a preliminar 

apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte ré em audiência de conciliação, id. 

26799456, pleiteou pela designação de audiência de instrução, já a parte 

autora esclareceu que se manifestaria em impugnação. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o indeferimento do pleito da ré, 

devendo a presente demanda se julgada de forma antecipada, conforme o 

art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, alega a parte autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela ré pela cobrança de 

débito, no valor de R$ 116,95 (cento e dezesseis reais e noventa e cinco 

centavos), inscrito em 17/10/2018, porém, afirma que nunca contratou a 

prestação de serviços da ré. Ressalto que a parte autora não possui 

outras negativações. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

26799456) Em defesa tempestiva (id. 27156505), a parte ré defende a 

existência do débito, e a inexistência de dano moral indenizável, pleiteando 

pelo deferimento de pedido contraposto, bem como, pela condenação da 

autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A parte autora 

apresentou impugnação nos id. 27222270, reafirmando que não houve 

relação jurídica. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 
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ao id. 27156505, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. Importante 

destacar que a defesa foi apresentada desassistida de documentos 

comprobatórios autos. No caso em tela, tem-se que a ré, na oportunidade 

defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre 

as partes. Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que 

de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, pois a ré não 

apresentou nenhum documento em sua contestação para corroborar com 

a sua tese defensiva de existência de vínculo contratual. Considerando a 

ausência de provas, ônus que a legislação neste caso específico impõe a 

parte ré, o débito ora questionado deve ser declarado inexistente. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da ré, 

sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da ré, 

na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 116,95 (cento e dezesseis reais e noventa e 

cinco centavos), inscrito em 17/10/2018, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no 

valor de R$ 116,95 (cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), 

inscrito em 17/10/2018. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO E DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Alega a ré que a 

parte autora deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé e apresentou pedido contraposto, pretendendo o recebimento do 

débito ora discutido. A autora pretendeu a declaração de inexistência do 

débito que de origem a negativação sofrida afirmando que não teve 

relação jurídica com a parte ré. A ré não se desvencilhou de seu ônus 

probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange ao pedido contraposto e imposição de multa por má-fé. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 116,95 (cento e 

dezesseis reais e noventa e cinco centavos), inscrito em 17/10/2018; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

116,95 (cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), inscrito em 

17/10/2018; 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (17/10/2018) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006871-82.2019.8.11.0001 Reclamante: 

Roberto Tadeu do Nascimento Reclamada: Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA INCAPACIDADE CIVIL DO AUTOR Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O autor ajuizou a 

presente demanda pretendendo que a ré fosse compelida a 

fornecer/indenizar o tratamento de Eletroconvulsoterapia negado 

administrativamente. O autor esclarece ser “portador do TRANSTORNO 

ESQUIZOAFETIVO E DEPRESSÃO, que o levaram a ser submetido à 

interdição sob curatela. foi informado que a parte autora encontra-se sob 

estado de interdição e requer que seja considerada a representação da 

irmã na condição de curadora, acompanhado do respectivo alvará.” A ré 

pleiteia pelo reconhecimento de incompetência absoluta do juízo em face 

da incapacidade do autor. Vejamos o que preconiza o art. 8º, da Lei 

9.099/95: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” 

Importante destacar as alterações advindas da Lei 13.1146/15 – 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, senão vejamos: Art. 

6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 

para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e 

reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de 

ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 

familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 

comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à 

adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. CAPÍTULO II DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE 

A LEI Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei. § 2º É facultado à pessoa com 

deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. § 3º A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível. § 4º Os curadores são obrigados 

a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando 

o balanço do respectivo ano. Art. 85. A curatela afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1º A 

definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado. § 3º No caso de pessoa em 

situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar 

preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou 

comunitária com o curatelado. Importante destacar que a previsão de 

igualdade de capacidade civil está contida no CAPÍTULO II - DA 

IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO, e ainda, as normas quanto 

igualdade de direitos, previsão de curatela e sua abrangência estão 

previstas no capítulo que trata “DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A 

LEI”. Logo, tem-se que a intenção do legislador era para proteger e 

assegurar o direito ao tratamento igualitário, quanto ao impedimento da 

capacidade postulatória civil no âmbito do juizado especial o mesmo tem 

nascedouro na Lei dos Juizados Especiais, com a mesma intenção de 

proteção e segurança do exercício de direitos, inclusive ante ao 

impedimento em razão das características típicas desta seara 

especializada, que preza pela simplicidade e celeridade, procedimentos 

incompatíveis com as necessidades de um postulante incapaz, ainda que 

temporariamente. Importante destacar a diferenciação entre as garantias 

constitucionais a igualdade e a isonomia, que apesar de guardarem uma 

certa semelhança, não se confundem. Isso porque a igualdade só pode 

ser atingida se cumprida a garantia da isonomia. Explico, a igualdade 

garante o tratamento igualitário e, a isonomia, assegura a observância das 

desigualdades materiais para, na lei, promover uma compensação, com 

isso, igualar os desiguais, assegurando-lhes as mesmas condições. Logo, 

a garantia prevista no Estatuto das Pessoas Deficiência, ao garantir a 

igualdade, o fez deixando subentendido previamente o realização da 

garantia da isonomia, que no presente caso só será aplicada com o 

cumprimento da norma prevista na lei 9.099/95. Vejamos o posicionamento 

jurisprudencial quanto ao tema: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. AUTOR INTERDITADO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE. 

IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 8º, CAPUT DA LEI 9.099/95 

APLICADO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 27 DA LEI 

12.153/2009. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO. A capacidade das partes é pressuposto 

processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados 

Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a 

qualquer tempo. O incapaz não pode figurar como parte ativa ou passiva 

em ações que tramitam nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o 

artigo 8º da Lei nº 9.099/95.Processo extinto de ofício. (TRU/MT, VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, 

Publicado no DJE 19/03/2018) AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. BANCO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE DO AUTOR NO CURSO DO FEITO. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO PELO SEU FILHO. 

IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE DE PROCESSO QUE TRAMITA NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71008511180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/04/2019) Nota-se que os 

posicionamento supra colacionados foram proferidos após o advento do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desta forma, tem-se o impedimento 

de figurar como parte no âmbito dos juizados especiais, devendo ser 

declarada a incompetência no presente caso. Ante ao exposto e 

fundamentado, OPINO por julgar extinto o feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012266-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DA COSTA MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012266-55.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MAIRA MARCONDES MARQUES Polo Passivo: MARIA FRANCISCA 

MORETTI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

REVELIA DA RÉ Vê-se no id. 27243517 que a parte ré foi devidamente 

citada, tendo inclusive comparecido à audiência de conciliação realizada 

no dia 26/11/2019 (id. 26518817). Porém, ainda que devidamente ciente da 

necessidade de apresentação de defesa, a parte ré deixou de fazer. 

Assim, OPINO por decretar a REVELIA da ré, com fulcro no art. 344 do 

CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nota-se que o processo se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. DO MÉRITO DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL A autora narra atuar na locação de veículos, e que o réu formalizou 

alguns contratos de veículos. Acontece que no período da mencionada 

locação, houveram algumas infrações de trânsito, penalizadas com a 

imposição de multas e também algumas avarias. Diante do exposto requer 

que o réu seja compelido ao pagamento das mencionadas multas e 

reparos em razão das alegadas avarias, o que afirma ser no valor de R$ 

3.535,38 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

Em razão da já decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme ensina o art. 

344 do CPC. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil, a qual estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, seja pela 

revelia aplicada, seja pela ausência de impugnação dos fatos articulados 

pela parte autora, tenho como verdadeira a tese exposta na exordial. 

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas 

alegações da autora, uma vez que juntou aos autos o contrato de 

prestação de serviços que firmou com a ré, além de extratos que 

demonstram as multas e as avarias sofridas Assim, OPINO por JULGAR 

procedente o pedido da autora, reconhecendo o seu direito de cobrança e 

condenando a ré a pagar-lhe a quantia de R$ 3.535,38 (três mil quinhentos 

e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). DISPOSITIVO Por todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por decretar a REVELIA da 

ré, com fulcro no art. 344 do CPC. 2. OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer 

o direito de cobrança da autora e por condenar o réu ao pagamento de R$ 

3.535,38 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde a citação (07/11/2019 – id. 

27243517) e a correção monetária, a partir do inadimplemento de cada 

prestação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação, de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014513-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNI CRISTINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1013387-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTES: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA e THAYANNI CRISTINA 

PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA 

DE AVIACION S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Verifico que em audiência de conciliação (id. 27288138), a parte ré se 

remete a defesa quanto às provas, e as autoras requereram audiência de 

instrução. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Anota-se que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que autor e ré se amoldam aos 

conceitos de consumidores e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria 

quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte 

aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade das autoras, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de indenização por danos 

morais e materiais. Em síntese, as autoras narram que adquiriram em da ré 

passagens aéreas para o voo CM 700 com destino de Guarulhos – SP/Las 

Vegas, com conexão no Panamá com a previsão de chegada no dia 

15/09/2019 às 22:58. No entanto, segundo a narrativa das autoras, ao 

aguardarem na sala de embarque foi constatado que houve overbooking, 

no voo adquirido. Afirmam que a empresa ré as conduziu ao portão de 

embarque ficando em “stand by”, tendo sido informadas que não haveria 

possibilidade nenhuma de embarcarem no voo adquirido e as mantiveram 

na sala de embarque até o horário do voo partir. Afirmam que diante da 

situação a empresa ré lhes deu duas opções: ( i ) as autoras iriam partir 

no voo das 21:00h no trecho Guarulhos/Panamá, sem a garantia de 

existência de passagens do Panamá/Guarulhos, ficando sob a 

responsabilidade das autoras a aquisição do trecho faltante para o destino 

contratado; ( ii ) as autoras seriam realocadas no voo previsto para 

segunda-feira nas mesas condições já contratadas, com a ressalva de 
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que o mesmo estaria lotado, e ficariam em stand by até que alguém 

desistisse. Alegam que nenhuma das propostas da empresa ré atenderiam 

as requerentes, que já haviam feito as reservas necessárias para usufruir 

da viagem programada. Razão pela qual adquiram voo operado por outra 

empresa e chegou ao destino final com nove hora de atraso. Por esta 

razão pretendem ser indenizadas pela compra das passagens no importe 

de R$ 5.202,34 (cinco mil duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos) 

e da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) desembolsados para alimentação, 

tendo em vista a ausência de amparo pela empresa ré. Oportunizada a 

conciliação (id. 27288138), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, por sua vez, à defesa 

tempestiva (id. 27375063), alegou que o cancelamento de voo ocorreu em 

função de problemas técnicos. Afirma que reacomodou as autoras no 

próximo voo disponível, mas que as rés optaram em comprar novas 

passagens aéreas de outra companhia., pede por fim a aplicação das 

Convenções de Varsóvia e Montreal, Diante das alegações das partes, 

tenho que é incontroversa a impossibilidade de embarque das autoras. 

Ressalto que a ré não conseguiu comprovar por meio de provas quanto a 

eventual excludente de ilicitude quanto a impossibilidade de embarque das 

autoras ora discutido, nem mesmo, restou comprovado que a ré tentou 

mitigar os danos causados as requerentes, sequer assistência efetiva, 

moral e material em razão do atraso propriamente dito. Apesar de 

mencionar a oferta de troca do voo, e recusa pelas autoras, não trouxe 

qualquer documento que assim assegurasse. Visando esclarecer as 

nuances quando de eventual atraso de voo, é imprescindível destacar o 

teor da Res. 400/16 da ANAC: Seção II - Do Atraso, Cancelamento, 

Interrupção do Serviço e Preterição Art. 20. O transportador deverá 

informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação 

disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente 

contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o 

cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º O transportador 

deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) 

minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos 

de atraso. §2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, 

da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro. Seção III - Da 

Assistência Material Art. 26. A assistência material ao passageiro deve 

ser oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do 

voo; III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro. Art. 27. 

A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. 

ANAC: Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. No caso em análise, apesar da 

impossibilidade de embarque ser incontroversa, a Ré não comprovou, em 

momento algum, ter prestado a assistência material as autoras, seja com 

facilidade de comunicação, com fornecimento de voucher para 

alimentação, ou mesmo com alternativas para aportar ao destino final, 

deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante 

artigo 373, II do CPC/15, ao não apresentar provas desconstitutivas, 

modificativas ou extintivas do direito das autoras. Portanto, a falta de 

assistência material e moral adequadas aos passageiros, configura falha 

na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 do 

Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito do 

consumidor, deixando de atender à necessidade do consumidor, e não lhe 

prestando informações claras e adequadas quanto ao serviço prestado, 

violando, portanto, o artigo 6º, III, III, e VI do CDC. Viola, ainda, a Res. 400 

da ANAC, em especial as suas obrigações quando do atraso de voo, 

preconizadas nos artigos 20 e seguintes, ao passo que não se viu nos 

autos comportamento da ré quanto à informações precisas e imediatas, 

assistência material para satisfazer as suas necessidades, conforme 

exige o artigo 27, I e II da aludida resolução, e celebração de novos 

contratos de transporte da forma mais conveniente ao consumidor. 

Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não 

logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. 

Ressalto que as autoras comprovaram com a apresentação da fatura de 

cartão de crédito os danos materiais experimentados, razão pela qual 

OPINO pelo deferimento do ressarcimento no importe de R$ 5.202,34 

(cinco mil duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos) pelas novas 

passagens e da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) desembolsados para 

alimentação, perfazendo o valor de R$ 5.282,34 (cinco mil duzentos e 

oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Ultrapassada essa nuance, 

devemos analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em 

harmonia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao 

artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No que tange aos danos morais, 

não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da 

prestação dos serviços por parte da ré, pela ausência de assistência 

moral e material as autora, com a exposição ao desgaste do atraso e 

cancelamento do voo, estando presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a 

seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. 

Entendo, ainda, que não que prevalecer a tese de mero dissabor, 

principalmente considerando a angústia sofrida pelas autoras com a 

sensação de descaso gerado pela ausência de informações concretas, e 

assistência moral e material. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: 

Recurso inominado. Transporte Aéreo. Cancelamento e atraso de voo. 

Fatos decorrentes de mau tempo. Empresa aérea, contudo, que não 

prestou assistência adequada. Dever de indenizar caracterizado. Valor 

indenizatório devidamente arbitrado para compensar o abalo sofrido pelas 

vítimas sem ensejar enriquecimento sem causa e também para punir e 

inibir a reincidência da conduta lesiva pelo prestador de serviços, 

observadas a condição econômica das partes e a extensão do dano. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. 

(MERGULHÃO, Rossana Teresa Curioni. Recurso inominado n. 

1007862-59.2018.8.26.0071. J. em 11 Mar. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Mar. 2019.) Ação de indenização por 

danos morais – transporte aéreo nacional – atraso de voo superior a 14 

(quatorze horas) – falta de assistência aos consumidores – incidência do 

CDC na hipótese telada – problemas meteorológicos que consistem no 

chamado fortuito interno, que não afasta a reponsabilidade da companhia 

aérea – sentença de improcedência cuja reforma é de rigor – danos 

morais evidentes na espécie, diante da ofensa à dignidade dos 

consumidores – danos morais fixados em R$ 4.000,00, quantia suficiente 

para cumprimento das funções preventiva e punitiva - Recurso do autor 

provido." (MIRANDA, Felipe Poyares. Recurso inominado n. 

1002178-61.2017.8.26.0016. J. em 13 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 25 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da ré ter prestado assistência material e moral ao Autor. Não o fazendo, 

consequentemente, gera angustia quanto ao atraso e ao cancelamento, o 

que obrigou as autoras adquirirem outras passagens por companhia aérea 

diversa. Situação que foge completamente da esfera do mero dissabor. 

Assim, OPINO por reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e 

condenar a Ré à ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

Provada a ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma 

dos art. 944 e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, 

é imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica do 

lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, considerando o 

comportamento das partes, e as provas produzidas aos autos por ambas 

as partes, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada umas das autoras, é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que 

guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por, no MÉRITO; 1. dar 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelas autoras, nos 
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termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o 

nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do 

serviço pela ré, ante a ausência de assistência material e moral, para 

condená-la ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para cada uma das autoras, à título de danos morais in re ipsa, como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a citação. 3. OPINO por condenar a Ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais, na proporção de perfazendo o valor de 

R$ 5.282,34 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro 

centavos), sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento (15/09/2019). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009490-82.2019.811.0001 Polo 

Ativo: GILSON LUIZ DE AMORIM Polo Passivo: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO O autor na audiência de conciliação, id. 2588254 disse que 

se manifestaria em impugnação quanto a produção de provas, já a parte 

ré, requereu audiência de instrução. Da análise dos fatos, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Entendo desnecessária a 

produção de prova em audiência de instrução, uma vez as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória para o convencimento motivado do Art. 371 do NCPC. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela parte ré, no sentido de 

designação de audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA ILEGITIMIDADE SUSCITADA Alega 

a parte ré que o autor não possui legitimidade para figurar no polo da 

presente demanda, tendo em vista que o mesmo não é o proprietário do 

veículo envolvido no sinistro. Acontece que, o condutor possui legitimidade 

na causa, em razão do seu notório interesse na demanda. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial quanto ao fato: ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

CONDUTOR DO VEÍCULO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. 

CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA. ELEVAÇÃO NO ASFALTO DO 

ACOSTAMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. 

DANOS MORAIS INEXISTENTES. - O condutor do veículo é parte legítima 

para propor a ação indenizatória independentemente da prova da 

propriedade, pois ele é responsável pela reparação de danos perante o 

proprietário. Precedentes do STJ - A jurisprudência pátria tem assentado a 

possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente 

de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou 

omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização 

da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa - Em se tratando de comportamento omissivo, a 

situação merece enfoque diferenciado. Decorrendo o dano diretamente de 

conduta omissiva atribuída a agente público, pode-se falar em 

responsabilidade objetiva. Decorrendo o dano, todavia, de ato de terceiro 

ou mesmo de evento natural, a responsabilidade do Estado, de regra, 

assume natureza subjetiva, a depender de comprovação de culpa, ao 

menos anônima, atribuível ao aparelho estatal - Hipótese na qual há nexo 

causal entre as condições da pista de rolamento e o sinistro ocorrido com 

o veículo conduzido pela autora, ficando caracterizada omissão ou falha 

na prestação do serviço, o que justifica a responsabilização do Estado - 

Não prospera o pedido de condenação do DNIT ao pagamento dos danos 

materiais causados ao veículo atingido pela autora, cuja obrigação é objeto 

de discussão em ação com trâmite na Justiça Estadual do Paraná - 

Igualmente indevida a indenização por lesão extrapatrimonial, pois o 

dissabor da autora não é de tal monta que represente dano indenizável - 

Admitida a legitimidade ativa da condutora para pagamento dos danos 

materiais ao veículo que conduzia no momento do infortúnio, o DNIT deve 

ser condenado ao ressarcimento do valor integral do automóvel (houve 

perda total no momento do acidente), de acordo com o valor da tabela FIPE 

quando do ajuizmento da ação, devidamente atualizado. (TRF-4 - AC: 

50019212620164047007 PR 5001921-26.2016.4.04.7007, Relator: 

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 

QUARTA TURMA) Logo, OPINO pelo afastamento da preliminar suscitada 

pela ré. DA ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais Decorrentes de 

Acidente de Trânsito. O cerne da questão se refere a acidente de trânsito 

onde se verifica que houve colisão envolvendo o veículo de propriedade 

do autor e da ré. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Analisando os autos verifico que a dinâmica do acidente que 

subsidiou a presente ação, foi especificada na Certidão de Acidente de 

Transito nº 2019.191, elaborado pelas partes no BPMTRAN no dia do 

acidente (id. 2618962). No aludido boletim, a Autora narrou que “ao passar 

na via principal do bairro Altos da Boa Vista, a condutora do ônibus 0532 

da empresa Pantanal Transporte não observou que eu estava parado ao 

lado da mesma e colidiu no meu veículo V1, arrancando o farol e o para 

choque da frente”. Ademais, insta destacar que no id. 26189265 e id. 

26189267, restou claramente demonstradas as avarias e os locais de 

colisão entre os dois veículos, sendo de fácil compreensão. Sendo assim, 

entendo que a dinâmica do acidente está perfeitamente demonstrada. 

Nota-se que o veículo do autor estava parado na esquina, aguardando o 

momento correto para atravessar o cruzamento, de outro lado, o veículo 

conduzido pela motorista da ré, estava trafegando na via principal, e em 

razão da falta de zelo esperada, ocasionou a batida o veículo do autor, 

que estava parado aguardando o momento correto para a travessia. 

Assim, o comportamento da condutora do veículo da Ré, em não realizar a 

manobra com zelo, representa um ato ilícito, uma vez violou normas gerais 

de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Transito Brasileiro, 

em especial os artigos 26, I; 28; 29, II, 34 e 44: Art. 26, I. Os usuários das 

vias terrestres devem: I – Abster de todo ato que possa constituir perigo 

ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou 

ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas; Art. 28. O 

condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 

com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. 

O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá 

às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se 

de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o 

seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua 

direção e sua velocidade. Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de 

cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, 

transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu 

veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que 

tenham o direito de preferência. É possível constatar que o autor estava 
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na esquina aguardando a sua passagem e buscando melhor visibilidade 

para realizar a travessia, enquanto que a parte ré, que transitava na via 

principal não manteve a distancia de segurança lateral e ao se aproximar 

do cruzamento não agiu de forma prudente. Quando o Réu, ao conduzir 

seu veículo, sem a devida atenção, atinge outro, causando-lhe danos, 

comete ato ilícito ao violar o dever de atenção e cuidado que deveria ser 

peculiar, estando amplamente comprovado o nexo causal entre o ato ilícito 

e o dano propriamente dito. Logo, da análise da dinâmica do acidente, das 

provas colacionadas aos autos e dos danos ocorridos no veículo da 

autora, tem-se que a culpa do acidente ocorreu por culpa da condutora do 

veículo da ré, a qual, inclusive, não logrou êxito em comprovar o contrário. 

Atenta-se para o fato de que, apesar da Ré insinuar culpa exclusiva do 

autor, mediante suposta negligencia, tem-se que a mesma não restou 

comprovada nos autos, e, mesmo que houvesse sido, é fato que a 

condutora do veículo da Ré deveria ter guardado a distância lateral 

necessária, e ter passado pelo cruzamento de forma prudente, o que, 

certamente, evitaria a colisão. Ademais, a ré não apresentou qualquer 

prova que viesse a desconstituir, modificar ou extinguir o direito do Autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC/15. Estando comprovada a culpa do 

demandado, é devida a indenização pelos danos materiais causados. 

Nesse sentido a recente jurisprudência: Recurso inominado. 

Responsabilidade Civil. Colisão. Manobra de transposição de faixa. Artigos 

34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade da parte ré. 

Danos materiais e morais. Sentença que se confirma por seus próprios 

fundamentos (artigo 46, da Lei 9.099/95). Negado provimento ao recurso. 

Réu recorrente vencido que resta condenado ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da 

parte autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, a teor 

do disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95. (RAGAZZI, Fabiana Pereira. 

Recurso inominado n. 0008373-12.2017.8.26.0006. J. em 16 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 25 Set. 2019.) Responsabilidade 

Civil. Acidente de Trânsito. Veículo que está na faixa da direita e deseja 

ingressar na faixa da esquerda. Normas do CTB. Dever de cautela e 

verificação de possibilidades antes de executar a manobra. Veículo do 

Recorrente que deu causa ao acidente. Sentença Mantida. Recurso não 

provido. (LISBOA, Carlos Henrique Andre. Recurso inominado n. 

0013453-58.2016.8.26.0016. J. em 03 Jul. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 25 Set. 2019.) O autor apresentou orçamento para o reparo 

dos danos sofridos pelo veículo em decorrência do sinistro. Cumpre 

mencionar que a parte ré não impugnou de forma específica, e com a 

apresentação de prova contrária o documento apresentado pelo autor. 

Nesse toar, restou demonstrado o prejuízo material do veículo do autor, o 

qual OPINO por reconhecer no valor do orçamento por ele apresentado, 

qual seja, R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), razão pela qual 

OPINO por condenar a ré a indenizar materialmente o autor. Quanto ao 

pedido de indenização em danos morais, registro que em se tratando de 

dano moral puro, não há necessidade da comprovação da repercussão 

patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação 

é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e 

do art. 944 e seguintes do Código Civil. E, como se sabe, a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO- DANOS MORAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO- CULPA DA RÉ- COMPROVAÇÃO- PROCEDÊNCIA DA 

DEMANDA- REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Restando 

comprovada e existência de conduta ilícita da ré, a indenização por danos 

morais deverá ser fixada de forma proporcional, observando o grau de 

culpa do agente envolvido no evento danoso -Não há falar em redução da 

indenização fixada a título de danos morais, se a indenização foi fixada de 

forma razoável e equânime, observando-se a finalidade pedagógica e 

compensatória do instituto do dano moral. (TJ-MG - AC: 

10148150044664001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

MOTORISTA DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS A SEREM CONSIDERADAS. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. A 

fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar várias 

questões subjetivas, o que dificulta ou mesmo impossibilita a comparação, 

de forma objetiva, para efeito de configuração da divergência, com outras 

decisões assemelhadas. Assim, inexistindo critérios determinados para a 

quantificação do dano moral, deve o arbitramento seja feito com 

moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto, impondo-se a 

sua redução pela instância ad quem quando evidenciada a sua 

exorbitância. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 

01745026820148090011, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/02/2019) Assim, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Ante o exposto, após analisar as 

versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. 

OPINO por indeferir a preliminar ilegitimidade ativa, nos termos da 

fundamentação; 2. Nos termos do artigo 487, I, CPC/15, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, para CONDENAR a ré a 

pagar o autor o valor de R$ R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), à 

título de danos materiais, e ainda, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso. (01/02/2019). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010434-84.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: FLAVIANE MORAES BORGES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia 

ao apresentar os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), de outro lado, requer ainda que seja declarado 

inexistente o débito discutido no valor total de R$ 404,23 (quatrocentos e 
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quatro reais e vinte e três centavos), e por fim, atribuiu a causa o valor de 

10.000,00 (dez mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 10.404,23 (dez mil quatrocentos e quatro reais e vinte e três 

centavos). DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, entretanto efetuou o cadastro do feito 

constando como parte ré VIVO S/A. Assim, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria promova a 

retificação no cadastro do feito para constar como parte ré TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO A parte ré em 

audiência de conciliação, id. 26103317, afirmou que se reportaria em 

contestação quanto à produção de provas, já a parte autora pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as preliminares, verifico que 

o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento 

da petição inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

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

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

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

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

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação do autor para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Acontece que, conforme se extrai do id. 24550177 a 

autora anexou declaração de endereço, o que é válido como prova de sua 

residência, senão vejamos o que disciplina a Lei 7115/83: Art. . 1º - A 

declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando 

firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas 

da Lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único - O dispositivo neste 

artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Logo, não 

existe óbice para o recebimento da declaração apresentada nos termos 

da Lei, razão pela qual, entendo que o documento é o suficiente para 

comprovar o endereço da autora, e consequentemente superar a 

preliminar apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais. Em síntese, alega a parte 

autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré no valor de 

R$ 409,23 (quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos), inscrito em 

01/05/2017. Ressalto que a parte autora possui outras negativações, 

conforme documento de id 24550161, posteriores a negativação ora 

discutida. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26103317) Em defesa 

tempestiva (id. 26349586), a parte ré defende a existência do débito. A 

parte autora deixou de apresentar impugnação. Da análise dos autos é 

possível verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a 

efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela 

parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, 

afirma que foi contratada pela autora, anexando aos autos telas 

sistêmicas, faturas e ainda um relatório de chamadas. Pois bem, 

passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 26349586, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. No 

caso em tela, tem-se que a ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Quanto as telas 

sistêmicas, apresentadas, a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca 

que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, pois os 

documentos apresentados pela ré, faturas, telas sistêmicas e relatórios de 

chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte autora ou a 

possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de serviços. 

Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de vincular a 

eventual contratação realizada pela parte autora, tornando-se tal 

documentação demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela 

parte demandada, e ainda, nada prova em relação ao valor 

especificamente negativado. Quanto ao pedido de que o documento seja 

qualificado como sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, 

ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à 

autora, e em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo 

indeferimento. Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que 

a ré se limitou a apresentar um relatório de chamadas, telas sistêmicas e 

faturas é de se concluir que eventual existência de contratação em nome 

da autora é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

por parte da ré, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato 

ilícito da ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). 

Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato 

comprovem a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a 

legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o 

nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na 

prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 

14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, 

que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem 

e valor do débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 
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sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 409,23 (quatrocentos e nove reais e vinte e 

três centavos), inscrito em 01/05/2017, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no 

valor de R$ 409,23 (quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos), 

inscrito em 01/05/2017. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora 

deve ser condenada ao pedido contraposto apresentado, pretendendo o 

recebimento do débito ora discutido. A parte autora pretendeu a 

declaração de inexistência do débito que deu origem a negativação sofrida 

afirmando que não teve relação jurídica com a parte ré e que na época 

dos fatos era incapaz nos termos da Lei. A ré não se desvencilhou de seu 

ônus probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos 

fatos e documentações apresentadas, OPINO para retificar o valor da 

causa fixando em R$ 10.404,23 (dez mil quatrocentos e quatro reais e 

vinte e três centavos), pelo afastamento das preliminares suscitadas, e 

ainda, retificar o polo passivo, passando a constar como parte ré a 

empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, bem como, para julgar a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 409,23 (quatrocentos e 

nove reais e vinte e três centavos), inscrito em 01/05/2017; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 4. Quanto ao pedido de que 
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o documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de 

qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o 

referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento; 5. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

409,23 (quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos), inscrito em 

01/05/2017; 6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (01/05/2017) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009422-35.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: CINTIA NERIE DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa 

consignar, ainda, que o acesso à primeira instância dos juizados 

especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 

9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Na audiência realizada no id. 25842275, as partes alegaram que iriam se 

manifestar em contestação e impugnação quanto a pretensão da 

realização de audiência de instrução. Da análise do processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, uma vez que a 

continuidade da relação contratual, a legitimidade dos débitos e a inscrição 

indevida em órgãos de proteção ao crédito são provadas basicamente por 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, sob o 

fundamento de cobranças indevidas, após o pedido cancelamento da linha 

telefônica. Alega a requerente que foi cliente da requerida a mais de 3 

(três) anos, e que por constantes falhas nos serviços ofertados pela 

requerida, a requerente realizou o cancelamento no dia 05/06/2019 do 

plano ofertado pela empresa telefônica. Narra que na cobrança realizada 

em 17/06/2019 a requerida cobrou o valor integral do pacote cancelado. 

Quanto a tal débito, restou comprovado no id. 24291989 o mesmo foi 

cobrado pelo valor integral do pacote. No id. 26096837, a ré afirma que a 

autora habilitou a linha telefônica de nº (65) 99691 -2448, apresentou o 

contrato n.º 0208638993, habilitado em 03/03/14, no plano VIVO 

CONTROLE ILIMITADO o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Quanto ao cancelamento e da 

cobrança realizada questionada na exordial é possível constatar que não 

houve impugnação específica. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id. 25842275). O ponto controvertido da demanda é limitado ao fato de, 

após o cancelamento, a parte contratada ter legitimidade de realizar a 

cobrança integral do mês em que foi realizado o cancelamento. Ressalto 

que é incontroverso que o cancelamento foi realizado no dia 05/06/2019, 

inclusive é o que se constata de uma das telas sistêmicas apresentadas 

pela ré. No caso em tela, as partes confirmam que o cancelamento 

ocorreu no início do mês de junho de 2019 e que a empresa ré cobrou o 

mês integral, ainda que a autora tenha usufruído apenas quatro dias do 

plano. Vejamos o entendimento jurisprudencial quanto a cobrança integral 

realizada após o cancelamento da linha: CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES E INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para 

os precedentes do e. STJ, ?A inscrição ou manutenção indevida do nome 

do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme 

jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos? (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). 2. 

Alegou o autor, ora recorrido, que desde março de 2019 vem recebendo 

constantes cobranças de dívida junto à requerida, o que culminou com a 

inscrição de seu nome no SPC/SERASA (ID Num. 10646319 - Pág. 1) por 

dívida de R$ 59,99 cujo vencimento se deu em 07/03/2019. Afirmou ainda 

que em janeiro de 2019 realizou a portabilidade numérica, e desde então 

não é mais cliente da recorrente, razão porque ajuizou esta ação em que 

pede a declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por 

danos morais. 3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os 

pedidos. A uma, porque tanto o autor comprovou a portabilidade ocorrida 

em 23/01/2019 (ID Num. 10646320 - Pág. 1), quando deixou de ser cliente 

da requerida, quanto a própria ré confirmou tal assertiva (inclusive a data) 

em sua contestação. A duas, porque a dívida cobrada pela empresa, e 

que embasou a anotação restritiva, não diz respeito à eventual cobrança 

proporcional de serviços prestados, o que, a princípio, poderia configurar 

exercício de direito da recorrente, mas em verdade, se trata de fatura de 

cobrança emitida dois meses após a rescisão contratual manifestada pelo 

consumidor e sem a comprovação da prestação do serviço correlato. 4. A 

fatura demonstrativa do débito não descreve o serviço prestado, 

limitando-se a mencionar o mês de referência (Fev/2019) a data de 

emissão (14/02/2019), a data de vencimento (07/03/2019) e o contrato a 

que se refere (TIM Controle B Plus: 61981107121 (083/PÓS/SMP). 

Ademais, a alegação da ré no sentido da legitimidade da cobrança porque 

o plano originalmente contratado pelo autor não permite o faturamento pro 

rata, obrigando o consumidor ao pagamento integral da franquia, não pode 

prosperar, pois, a se permitir tal cobrança, haveria nítido enriquecimento 

ilícito de uma das partes (empresa de telefonia) que, mesmo sem prestar o 

serviço (porque o cliente já migrara para outra operadora) receberia a 

contraprestação (preço). 5. Quanto ao valor da indenização tenho como 

razoável e conforme com os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00). 6. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do 

art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Diante da 

sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 

nº 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação. (TJ-DF 07051529220198070020 DF 

0705152-92.2019.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 25/09/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive é 
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o que constata da orientação da ANATEL, no texto edição 79 quanto as 

rescisões contratuais, senão vejamos: Controle: O valor da fatura deve 

ser proporcional aos dias utilizados. Verifique quais são os dias de início e 

de término do seu ciclo de faturamento para saber quanto irá pagar Pós: 

Funciona igual ao plano controle. O valor da fatura deve ser proporcional 

aos dias utilizados, conforme os dias usados dentro do ciclo de 

faturamento Pré: Não há faturas em planos pré. Sendo assim, quaisquer 

cobranças realizadas após a aludida data – 05/06/2019, pela Ré, devem 

ser consideradas ilícitas, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, 

devendo ser devolvido o valor pago de forma incorreta não impugnado 

pela ré. Logo, realizar cobrança de valores de forma indevida, como fez a 

ré, em razão do exposto, mostrou-se ilegal. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes 

transparentes na relação com a parte consumidora, demonstrando, 

portanto, flagrante falha, ao realizar cobrança pela prestação de serviços 

após encerrado o contrato, deixando de realizar a cobrança de forma 

proporcional. Diante do exposto OPINO por declarar inexigível a cobrança 

excedente ora questionada, no valor de R$ 53, 43 (cinquenta e três reais 

e quarenta e três centavos), valor proporcionalmente indevido cobrado 

pela ré, vencida em 17/07/2019, e comprovadamente paga, conforme 

documento de id. 24291989. DA ANÁLISE DO DEVER INDENIZATÓRIO 

Quanto ao pedido da autora de ressarcimento indenizatório em dobro do 

valor pago e de danos morais, vejamos o entendimento atual no Col. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SERVIÇO NÃO INSTALADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESTITUIÇÃO NA 

FORMA SIMPLES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista, regida 

pelo Código de Defesa do Consumidor, de onde se extrai que a 

responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), 

a empresa de telefonia e internet responde pela reparação dos danos 

causados aos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, por defeitos 

relativos aos serviços que lhes presta, independentemente da existência 

de culpa. 2. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório, 

deixando de comprovar a efetiva instalação e prestação dos serviços à 

consumidora e sequer apresentando cópia do contrato celebrado ou a 

gravação telefônica relativa à contratação realizada por meio de contato 

telefônico, reputa-se irregular a cobrança efetuada. 3. A repetição do 

indébito é desfecho lógico da constatação de que houve cobrança 

indevida e pagamento de uma das faturas pelo consumidor, porém o 

indébito deve ser restituído na forma simples, quando não demonstrada a 

má-fé da empresa fornecedora do serviço. 4. A inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, ainda que efetivada contra pessoa jurídica, 

considerar-se-á a prova do dano “in re ipsa”, ou seja, derivada do ato 

lesivo em si, abstração da prova de qualquer outro efeito concreto 

daninho decorrente. 5. O valor indenizatório deve ser arbitrado levando-se 

em consideração a extensão do dano causado, as circunstâncias em que 

ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de 

quem irá receber,de forma que, por ser vultosa demais não se torne meio 

de enriquecimento sem causa do indenizado, e nem irrisória a ponto de 

não penalizar o agente causador do dano. 6. Mantêm-se os honorários 

advocatícios arbitrados com respeito ao limite de 10 a 20% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 7. Recurso 

parcialmente provido apenas para afastar a restituição do indébito na 

forma dobrada, mantendo-se a restituição simples” (Ap 12117/2018, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA 

NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, 

DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo discussão a respeito 

da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, 

considerando a natureza consumerista da relação, bem como a 

distribuição da carga probatóriado art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de 

nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura 

ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, 

presume-se, dispensando a produção de prova. 3-Deve ser mantido o 

valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da 

proporcionalidade,bem como por estar de acordo com os precedentes 

deste 4-Honorários recursais – majoração (§ 11, artigo 85, Código de 

Processo Civil” (Ap 0017267-74.2015.8.11.0002, SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO 

CONTRATADOS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – JUROS DE MORA - RECURSO DESPROVIDO. 

A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida 

inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa).Deve ser 

mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com 

os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça.É pacífico no âmbito do STJ que em se 

tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00004132920168110015 MT, Relator: NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

04/02/2019) Logo, a devolução dos valores deve ser realizada de forma 

simples, tendo em vista que não restou demonstrada a má-fé da empresa 

ré ao realizar a cobrança ora anulada. Sendo assim, a repetição do 

indébito deve ser imposta a parte ré, considerando que houve cobrança 

indevida e pagamento da fatura pela consumidora, razão pela qual OPINO 

que a ré seja condenada a devolução de R$ 53, 43 (cinquenta e três reais 

e quarenta e três centavos), que deverá ser atualizado desde 16/07/2019, 

data em que ocorreu o pagamento. Já no tocante ao dano extrapatrimonial, 

no caso concreto, é possível verificar que a consumidora não teve seu 

nome inscrito em cadastro de devedores. Conforme se verifica da 

jurisprudência supra colacionada, apenas nos casos de negativação é 

que se opera o dano moral in re ipsa, o que não foi o caso da presente 

demanda. De outro lado, não consta nos autos nenhuma situação pela 

qual a autora, tenha sofrido dano extrapatrimonial, logo a conduta 

praticada pela parte ré caracteriza mero aborrecimento, em conformidade 

com a jurisprudência majoritária, neste mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA 

DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. “A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do 

nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é 

capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).” 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00005560720168110051 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019) Deste norte, OPINO 

pelo indeferimento do pedido de ressarcimento em dobro, devendo ser 

realizado de forma simples, e ainda, por indeferir o pedido de indenização 

por danos morais, conforme fundamentação supra. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a fatura integral com 

vencimento em 17/06/2019, devendo a autora ser restituída de forma 

simples no montante R$ 53, 43 (cinquenta e três reais e quarenta e três 

centavos), que deverá ser atualizado desde 16/07/2019, data em que 

ocorreu o pagamento; 3. OPINO pelo indeferimento do pedido de 

indenização por danos morais, conforme fundamentação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 
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Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014048 -97.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANTONIO PABLO DA SILVA LEITE Polo Passivo: DECOLAR.COM 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos e examinados os autos. Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. GRATUIDADE A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso 

inominado que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Em defesa id. 27203228, a ré pede sua exclusão 

do polo passivo da presente demanda, haja vista entende ser somente 

intermediária entre o demandante e a companhia aérea. Insta destacar que 

a Lei 11.711/2008 deve ser aplicada de forma complementar ao CDC, 

sendo assim, as suas diretrizes tão somente servem para complementar 

as lacunas da norma geral, ou seja, a previsão contida na norma 

específica de que as agências de turismo são empresas que exercem “a 

atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e 

consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente – (art.27)”. 

Ainda no mesmo diploma legal, temos a seguinte previsão: “§ 3o As 

atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a 

oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes 

serviços turísticos fornecidos por terceiros:” Logo, tal norma deve ser 

aplicada de forma complementar as previsões normativas contidas no 

CDC, dentre elas, a previsão da cadeia de fornecimento, prevista no art. 

4º do Código de Defesa do Consumidor. Neste mesmo sentido vem se 

posicionando a jurisprudência, senão vejamos: Consumidor. Legitimidade 

passiva de todos os partícipes da cadeia de fornecimento de bens ou 

serviços. Recorrente intermediou aquisição de passagens aéreas, por 

meio de site de internet próprio, em seu nome. Preliminar rejeitada. 

(BASTOS, Marcus Alexandre Manhães. Recurso inominado. N. 

1013048-50.2016.8.26.0001. J. em 15 Mar. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Ago. 2017.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – AVIANCA– EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO COM QUASE UMA 

SEMANA DE ANTECEDÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE A REACOMODAÇÃO 

EM OUTRO VOO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS - CVC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(AZAMBUJA, Gisele Anne Vieira de. Recurso inominado n. 71008952137. 

J. em 25 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 29 Out. 2019.) 

Observa-se que o documento apresentado pela ré no id. 27203227 a 

qualifica como agencia de viagens online, sendo assim participa da cadeia 

de consumo e é considerada responsável, por eventuais danos 

decorrentes de problemas relativos ao aludido contrato. Como se sabe, a 

legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para propor 

ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso 

de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.). No caso 

em tela, os autores estão legitimados à propor ação contra todos os que 

participaram da relação de consumo questionada. A eventual ausência de 

responsabilidade da ré, pelos fatos, será analisada no mérito da demanda, 

e não em sede preliminar. Ademais, caso a ré entenda-se injustiçada, 

nada impede a propositura da respectiva ação de regresso contra quem 

entender de direito. Nesse peculiar, OPINO por afastar a preliminar de 

ilegitimidade passiva da ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de id. 27228149, ao serem Indagadas a respeito do interesse 

na produção de prova informaram que se reportariam em contestação e 

impugnação. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a 

própria audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, pois configurada a relação de consumo, nos termos do 

artigo 2º e 3º CDC, razão pela qual devem ser aplicados, ao caso, os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do autor. OPINO por se 

deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a ré possui maior facilidade de comprovar a legitimidade 

de suas atitudes, e o suporte ao autor na ocasião dos fatos. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual o autor alega 

ter adquirido da ré passagens aéreas para o trecho Cuiabá – Guarulhos 

pela companhia aerea Avianca, que segundo o autor, cancelou o voo 

contratado. O autor afirma que por inúmeras vezes buscou resolução 

junto à reclamada, obtendo somente a informação de que no momento do 

embarque, o voo estaria liberado em uma terceira companhia (Azul). 

Restou demonstrado pelo autor que a passagem não estava liberada, 

sendo assim, para não perder o referido voo realizou o pagamento do 

trecho em comento e assim realizou a viagem. Em razão do exposto, 

requer a condenação da reclamada, ao pagamento de indenização a título 

de danos morais e materiais. Oportunizada a conciliação (id. 27228149), 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (id. 27203228), a ré atribuiu o fato a 

empresa Avianca, que teria sido amplamente divulgado suas dificuldades 

financeiras, e que a culpa é exclusiva da companhia aérea, que deixou de 

realizar o voo, e sustenta que não há que no presente caso danos morais 

a serem indenizados, ou mesmo materiais a serem restituídos. O autor 

deixou de apresentar impugnação. Pois bem. Para a responsabilização 

civil da ré, faz-se necessário a conjunção de três requisitos essenciais: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Ressalta-se que, à 

defesa a ré não trouxe quaisquer documentos que corroborassem com a 

tese sustentada, mas, tão somente, documentos representativos. Da 

análise dos fatos e provas colacionadas aos autos, entendo que o autor 

lograram êxito em demonstrar a falha na prestação de serviços 

contratado. Seja no que tange à falta de informações claras e precisas, 

seja por não lhe prestar o devido suporte à ocasião. Ora, ao viabilizar a 

venda de pacotes, a ré deveria ter esclarecido de todas as nuances 

possíveis, e, principalmente, das peculiaridades relativas à empresa aérea 

que operacionalizaria os voos, desde a ciência das condições financeiras 

da dita companhia, e principalmente, após ter ciência inequívoca e 

confessa das condições da malha aérea da companhia escolhida, deveria 

agir com zelo, para evitar danos aos seus consumidores. Aliás, observo 

que a ré não logrou êxito em comprovar atendimento e suporte qualitativo 

ao autor, na ocasião dos fatos, bastando-se em atribuir à 

responsabilidade à terceiros e deixando de imitir novas passagens. 

Ademais, a legislação específica, atribui como função das agencias de 

viagens condições de alterações, inclusive, impondo-lhes a obrigação de 

tal previsão em seus contratos firmados, senão vejamos: Lei 11.711/2008 

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que 

exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre 

fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece 

diretamente. § 1o São considerados serviços de operação de viagens, 

excursões e passeios turísticos, a organização, contratação e execução 

de programas, roteiros, itinerários, bem como recepção, transferência e a 

assistência ao turista. § 2o O preço do serviço de intermediação é a 

comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de 

custo desses fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar 
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taxa de serviço do consumidor pelos serviços prestados. § 3o As 

atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a 

oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes 

serviços turísticos fornecidos por terceiros: I - passagens; II - 

acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e III - 

programas educacionais e de aprimoramento profissional. Decreto 

7381/2010 Art. 32. Os contratos para prestação de serviços ofertados 

pelas agências de turismo deverão prever: I - as condições para 

alteração, cancelamento e reembolso do pagamento dos serviços; II - as 

empresas e empreendimentos incluídos no pacote de viagem; III - 

eventuais restrições existentes para sua realização; e IV - outras 

informações necessárias e adequadas sobre o serviço a ser prestado. 

Assim, entendo que houve a prática de atos ilícitos pela ré, nos moldes 

dos artigos 186, 187 e 927 do C.C., quando não demonstrou ter cercado 

os autores de informações claras e precisas sobre a situação específica 

da Avianca, e nem mesmo, ter realizado a devolução das quantias pagas. 

Esses comportamentos ferem o Código de Defesa do Consumidor, nos 

princípios basilares da política nacional da relação de consumo e direitos 

assegurados, em especial, o direito à informação, qualidade do serviço 

prestado, e prevenção aos danos morais e materiais, preconizados no 

artigo 6º, III e VI do CDC. Ressalta-se que a lei consumerista, fundada na 

teoria do risco do negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo 

único do CDC, com a consequente necessidade de reparação dos danos. 

E, nota-se que a ré não logrou êxito em demonstrar atendimento qualitativo 

e amparo ao consumidor à ocasião dos fatos. Entendo, ainda, que, neste 

caso, não restou comprovada culpa exclusiva de terceiros, ou do 

consumidor para a ocorrência do dano, uma vez que o mesmo somente 

agiriu mediante as instruções repassadas pela ré, que por sua vez, falhou 

no dever de informação e atendimento qualitativo ao autor, ferindo toda a 

dinâmica da relação de consumo. DOS DANOS MORAIS Em razão das 

atitudes ilícitas da ré, entendo que houve, claramente, danos de ordem 

moral do autor, ante ao claro sentimento de desamparo, e de frustração 

nas férias familiares, quando foi novas passagens por outra companhia 

aérea, ante a flagrante falha nas informações prestada pela ré. Insta 

destacar que a viagens foi planejada com antecedência, e que a 

reclamada sequer devolveram os valores pagos. Em casos semelhantes, 

tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais - Pedido inicial amparado no 

cancelamento do voo de retorno a esta Capital – Sentença de procedência 

para condenar a requerida CVC ao pagamento de danos materiais (R$ 

1.158,90) e morais (R$ 4.000,00) - Irresignação da ré – Preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando a recorrente que não gerencia os 

voos, limitando-se a intermediar a venda das passagens e pacotes 

turísticos, inexistindo solidariedade – Legitimidade passiva da recorrente 

mantida, visto que compôs a cadeia de consumo, figurando como 

intermediadora da venda de passagens aéreas e, com isso, obtendo 

lucros, restando-lhe, se o caso, a ação de regresso contra a empresa de 

aviação ou em face do órgão regulador do sistema (ANAC) - Código de 

Defesa do Consumidor, ademais, que estabeleceu o princípio da 

responsabilidade civil objetiva por todos aqueles que de uma maneira ou 

de outra participaram da cadeia produtiva na relação contratual que 

culminou com a ocorrência do evento danoso – Indenização moral – 

Cancelamento de voo – Empresa Avianca em recuperação judicial – 

Cancelamento que se mostrou fato conhecido e totalmente previsível à 

recorrente, por competir à empresa de turismo que gerencia e vende 

pacotes adotar as cautelas necessárias para cessar a comercialização 

de produtos logo que soube da situação jurídica da empresa de aviação – 

Afastadas as hipóteses de caso fortuito, fortuito externo ou força maior, 

restando atraída a responsabilidade objetiva da ré – Incidência do artigo 

927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14 do CDC – Cancelamento que 

exigiu da recorrida a adoção de medidas e gastos extras para a chegada 

ao destino – Danos morais e materiais devidos e bem quantificados, 

merecendo prevalecer, pois fixados conforme a prova do gasto extra com 

a compra de nova passagem aérea em outra companhia, além da ofensa à 

honra, angústia, percalços e privações, suportados pela autora, alterando 

a expectativa de bom atendimento que se espera da prestadora de 

serviços, ultrapassando o mero dissabor – Desnecessidade de prova do 

abalo à honra, por se tratar de "dano in re ipsa" - Indenizações devidas e 

corretamente arbitradas - Sentença bem prolatada e que deu correta 

solução à lide, motivo pelo qual merece ser mantida por seus próprios 

fundamentos – Inteligência do art. 46, da Lei nº 9.099/95 – Imposição à 

recorrente do pagamento das verbas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55, 

in fine, da lei n° 9.099/95) – Recurso improvido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1003682-07.2019.8.26.0704. J. em 23 Set. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Out. 2019.) Assim, provada a 

ofensa e o dano moral, com a inércia da ré na solução imediata da 

contenda, na falta de informações e atendimento qualitativo ao consumidor 

hipossuficiente, tem-se que os fatos em muito ultrapassaram a esfera do 

mero dissabor, ao passo que sua reparação é impositiva, na forma do art. 

5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. Importante consignar que a partir do momento que a ré figurou 

no contrato como agencia de viagens, assegurou a idoneidade do ali 

pactuado, e portanto é solidariamente responsável pelos danos, posto que 

detêm a obrigação de assegurar o cumprimento do contratado. Definida a 

responsabilidade da empresa ré, resta fixar o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido pelo autor. Como se sabe, a reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória e para o 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

dos ofendidos, a gravidade do dano, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus efeitos. Assim, 

após a análise de todas as nuances dos fatos, comportamentos das Rés, 

e impacto nos consumidores, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. E, neste caso, entendo presente o nexo 

causal, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou 

relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse a conduta da ré, os danos 

não teriam se concretizado. No que tange aos danos materiais, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), é incontroverso que, em razão da 

desídia no dever de informação, da ré, o autor foi compelido ao pagamento 

de novas passagens. Consta nos autos que o autor comprovou ter pago o 

valor de R$ 580,22 (quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), 

para a aquisição da passagem (id. 25476478) e ainda, o desembolso com 

alimentação no valor de R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta 

centavos), conforme documento de id. 25476481. Sendo assim, OPINO 

para que seja determinada a restituição do valor pago de forma simples, 

considerando que a cobrança realizada não é fato gerador para repetição 

de indébito em dobro. Sob os danos materiais, OPINO por fixar no importe 

de R$ 672,62 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), sob os quais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento (13/05/2019– id 25476478 e 25476481). DISPOSITIVO Posto 

isso, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes: 1. OPINO 

por afastar as preliminares de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré; 2. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º 

do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor do autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII; 3. No MÉRITO, comprovados o dano e o nexo de 

causalidade, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar a ré, ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(13/05/2019), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto de sentença. 4. Quanto aos danos materiais, OPINO por condenar 

a ré reembolsar o autor no valor de R$ 672,62 (seiscentos e setenta e 

dois reais e sessenta e dois centavos), sob os quais deverão incidir juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento (13/05/2019– id 25476478 e 

25476481). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 
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Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013105-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE EUZEBIO VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008910-52.2019.811.0001 Polo 

Ativo: FRANCIELLE EUZEBIO VIANA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua 

contestação afirma que não existe pretensão resistida. Entende que se a 

parte autora não buscou solucionar a presente lide de forma 

administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos da ré, que a 

demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora 

não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma administrativa 

com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de 

ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, somente o 

Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da prestação 

jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito autônomo e 

abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que se pretende 

defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a discussão quanto a 

negativação realizada pela parte ré, o que está comprovado no id. 

25262332, logo, satisfeita a existência de prova mínima. Desta feita, OPINO 

por afastar a preliminar arguida em contestação, para que seja apreciado 

o direito material invocado pelas partes. DO EXTRATO APRESENTADO A 

ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pela parte a autora à inicial. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação (id. 26779308) as partes iriam se manifestar 

em contestação e impugnação quanto a pretensão de produção de 

provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual o autor alega que teve seu 

nome negativado pela ré, sustentando que tal ato seria indevido, afirmou 

que o valor cobrado é de R$ 453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais 

e onze centavos), cuja origem alega desconhecer, pois nega a relação 

jurídica com a ré, inscrito em 30/09/2018. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

26779308). A parte ré apresentou defesa no id. 27211296, afirmando que 

houve relação jurídica entre as partes, colacionou print de tela sistêmica e 

relatório de chamadas e supostas faturas. A parte autora apresentou 

impugnação nos id. 27486656, reafirmando que não houve relação jurídica 

e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não prestam como 

prova da relação discutida. Antes da análise do objeto da demanda 

propriamente dito, se faz necessário o enfrentamento de algumas matérias 

suscitadas pela ré. A ré alega que a patrona da autora possui diversas 

demandas praticamente idênticas, o que a seu ver torna clara a existência 

de lide temerária por nítida fabricação de demandas. Ressalta-se que, tal 

fato deve ser apurado e constatado em procedimento próprio, não 

cabendo a discussão nestes autos em específico. Da análise dos autos é 

possível verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a 

efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela 

parte ré, e da legalidade da negativação realizada, e sede fato a 

negativação realizada foi a única ou já tinham preexistentes. Pois bem, 

passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 27211296, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar a cobrança ora 

discutida. Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de 

fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, pois os únicos 

documentos apresentados pela ré com esta finalidade são relatórios de 

chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte autora ou a 

possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de serviços, e 

supostas faturas unilaterais. Quanto ao pedido de que o documento seja 

qualificado como sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, 

ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à 

autora, e em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo 

indeferimento. Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que 

a ré se limitou a apresentar um relatório de chamadas é de se concluir que 

eventual existência de contratação em nome da autora é nula, e que todos 

eventuais débitos em decorrência da mesma, também, não estão aptos a 

surtir os efeitos esperados, devendo ser declarado inexistente a relação 

jurídica e os débitos eventualmente existentes. Ainda sobre o mero 

relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação 

realizada pela parte autora, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da ré, 

na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 
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conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais e 

onze centavos), cuja origem alega desconhecer, pois nega a relação 

jurídica com a ré, inscrito em 30/09/2018, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida R$ 

453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), cuja 

origem alega desconhecer, pois nega a relação jurídica com a ré, inscrito 

em 30/09/2018. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que apesar do apontamento dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a ré 

não conseguiu demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no 

caso em espeque, não há como se reconhecer danos morais 

propriamente ditos. Isso porque o próprio extrato apresentado pala parte 

ré na contestação é possível constatar que em 13/08/2018 a autora havia 

sido negativa por outra empresa no cadastro SERASA. Insta esclarecer 

que tal apontamento não aparece no extrato anexado na exordial em 

razão do mesmo ter sido retirado do sistema do SPC. Ou seja, à época do 

lançamento da negativação aqui discutida (30/09/2018), a parte autora já 

tinha negativação anterior em seu nome, datada de 13/08/2018. Sendo 

assim, em razão da previsão contida na súmula 385 do STJ, não há que se 

falar em dano moral. Desse modo, a improcedência da pretensão 

indenizatória se impõe, pois, restando comprovado que havia anotação 

preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste 

dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do 

Superior Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal do nosso estado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte Recorrente teve seu 

nome inscrito indevidamente em SERASA. Diante da ausência de provas 

acerca da legitimidade da restrição, a sentença julgou parcialmente 

procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexigibilidade do 

débito, julgando, porém, improcedente o pleito de indenização por danos 

morais em razão da existência de outras restrições preexistentes, 

aplicando- se o teor da Súmula 385 do STJ ao presente caso. (MORAES, 

Marcelo Sebastião Prado de. Procedimento do Juizado Especial Cível 

341162420158110002/2017. J. em 10 Maio 2017. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Maio 2017.) E, havendo, pois, inscrição 

prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo 

de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio 

quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO 

pelo indeferimento dos danos morais. CONCLUSÃO Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pelo 

afastamento das preliminares suscitadas e, NO MERITO: 1. OPINO por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa às dívidas no valor de R$ 453,11 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), cuja origem 

alega desconhecer, pois nega a relação jurídica com a ré, inscrito em 

30/09/2018; 3. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no 

valor R$ 453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), 

cuja origem alega desconhecer, pois nega a relação jurídica com a ré, 

inscrito em 30/09/2018; 5. OPINO por reconhecer a inexistência de danos 

morais em razão da súmula 385 do STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014430-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAROLINE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014430-90.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: RENATA CAROLINE ARRUDA DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a autora pleiteia pela condenação da ré ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem 

como, pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 360,18 

(trezentos e sessenta reais e dezoito centavos) e por fim, atribuiu a causa 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deste norte, OPINO, portanto, em 

fixar o valor da causa em R$ 10.360,18 (dez mil trezentos e sessenta 

reais e dezoito centavos). DA CONTUMÁCIA PROPOSITAL Observa-se 

que, após a apresentação da defesa pelo réu (id. 27012548), a autora 

deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

11/12/2019 às 10:50 (id. 27270578), sem qualquer justificativa plausível. 

Pois bem. Neste processo específico, entendo que reconhecer a 

contumácia proposital da autora à audiência, e simplesmente extinguir o 

feito sem julgamento de mérito, seria ignorar a instrução, a boa fé 

processual, e o princípio da primazia da decisão de mérito, preconizados 

no artigo 4º do CPC/15. Assim, OPINO por indeferir o pedido do Réu pela 

extinção do feito, em razão da contumácia. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassadas essas nuances, no mérito, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, como o próprio comparecimento pessoal da autora, uma vez que 

os fatos são facilmente comprovados com prova documental, razão pela 
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qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos na legislação de 

consumo, inclusive a inversão do ônus da prova, contida no artigo 6º, VIII. 

Deve-se deixar claro que a jurisprudência é farta no sentido de que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C 

Inexigibilidade de Débito C/C Indenização Por Danos Morais, na qual a 

autora suscita suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 

360,18 (trezentos e sessenta reais e dezoito centavos), à pedido da réu, 

cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Oportunizada a conciliação 

(id. 27270578), a autora, propositalmente, deixou de comparecer. O réu, 

por sua vez, em defesa tempestiva, e apresentada antes da audiência de 

conciliação (id. 27012548), alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o contrato firmado com a autora (id. 27012550), restando 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, comprovando 

a existência do vínculo e do fundamento que a legitima na cobrança. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Nesse sentido, aduz a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. EMPRESA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATO. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CORREA, Lamisse 

Roder Feguri Alves. Recurso inominado n. 659219520158110001/2017. J. 

em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 16 Set. 2017.) 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO – 

Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por 

negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova contundente da 

existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Evidente alteração da verdade dos fatos e 

busca pelo atingimento de objetivo ilegal. Penalidades mantidas. 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (PINTO, Raphael Garcia. 

Recurso inominado n. 1011404-67.2019.8.26.0001. J em 25 Ju. 2019. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jul. 2019.) Assim, a negativação dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, à ocasião da 

distribuição da ação, é fato incontroverso nos autos, no entanto, 

representa um exercício regular de direito por parte do réu, não 

constituindo ato ilícito, consoante se esclarece o artigo 188, I do Código 

Civil. Consequentemente, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

responsabilidade civil. Logo, cabia ao réu impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação (id. 27012548), onde restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

há o vínculo e o débito que fundamentou a negativação, sendo ela devida, 

principalmente quando não houve comprovação do pagamento do valor 

negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que o 

réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela autora. Assim, não comprovada qualquer ilegalidade 

no proceder do réu, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

formulados à inicial, quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, pois o réu apresentou prova mais que 

suficiente do fato impeditivo da pretensão da autora (art. 373, II, do CPC). 

Ante o exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e documentos 

apresentados por ambas as partes: 1. OPINO por retificar o valor da 

causa para R$ 10.360,18 (dez mil trezentos e sessenta reais e dezoito 

centavos). 2. OPINO por afastar o reconhecimento da contumácia 

proposital da autora à audiência de conciliação (id. 27270578). 3. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 4. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. 5. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO 

da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% 

sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 6. OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que OPINO por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês, desde a 

negativação (27/11/2017 – id. 25543933), e correção monetária pelo INPC, 

contados da homologação desta sentença. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação, conforme 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007115-11.2019.811.0001 Autora: 

ELIANE FLORÊNCIO PINTO LOPES Ré: VIA VAREJO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO Inicialmente, cumpre esclarecer que a autora ajuizou a 

ação e a autuação em face da empresa CASAS BAHIA. Acontece que, 

conforme comprovado pelos documentos constitutivos a ré possui a 

denominação social VIA VAREJO S/A, regularmente inscrita junto ao 

Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.041.260/0652-90. Desta 

forma, OPINO para deferir a preliminar da ré, devendo, para evitar 

nulidades processuais retificar o polo passivo da presente demanda, 

passando a figurar no polo a empresa VIA VAREJO S/A. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação (id. 25323018) as partes litigantes se 

remeteram a defesa e a impugnação quanto às provas a serem 

produzidas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais C/C Repetição do Indébito com Pedido de 

Tutela Antecipada. A autora afirma que adquiriu uma máquina de lavar 

roupas de 13 kg na empresa ré via internet. Destaca que a compra foi 
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realizada no dia 10/08/2019 e que no mesmo dia recebeu e-mail da 

empresa ré, autorizando a retirada na loja, conforme comprovado no id. 

23777137, razão pela qual teria contratado serviço de frete para a 

retirada. Chegando ao local, a maquina adquirida não estava disponível, e 

que após informada para a retirada a autora compareceu outras duas 

vezes para a remoção, porém não foi possível, tendo em vista não haver 

disponibilidade no estoque. Diante do exposto, requereu o cancelamento 

da compra, com a restituição em dobro dos valores pagos, e ainda, 

indenização por danos morais. Antes de adentrar à análise dos aludidos 

requisitos, importa consignar que à impugnação (25517296), a autora 

reconhece ter havido o estorno na fatura do mês de setembro, como 

comprovado no id. 25517202, o que, certamente, afasta o reconhecimento 

dos danos materiais outrora pleiteados, razão pela qual OPINO por 

indeferi-los, passando, apenas à apreciar os danos morais. Pois bem. 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal 

dentre eles. No caso em tela, entendo que, apesar das inúmeras 

alegações da Ré, é incontroverso que houve o descumprimento 

contratual, com a ausência de entrega do produto adquirido, tendo em 

vista que a parte ré afirma que a autora retirou outro produto na loja, 

porém, nada comprovou neste sentido. Ora, se o produto tratava-se 

maquina de lavar roupa Eletrolux 13 k, ainda que a ré tenha 

hipoteticamente no momento da retirada entregue produto diverso, houve 

falha na prestação do serviço da mesma forma. No caso, vislumbro a 

verossimilhança das alegações da autora com a leitura do documento de 

id. 23776537, no qual consta a data de compre e de retirada. Ressalto que 

a parte ré não demonstrou a entrega do produto adquirido e nem mesmo 

de outro produto diverso, como afirma na exordial. Incontroverso, 

portanto, o ato ilícito da Ré, nos termos do artigo 186 do C.C., posto que 

violou, claramente, toda a dinâmica da relação de consumo, em especial o 

artigo 6º, IV e VI do CDC, posto que adotou método comercial desleal, sem 

realizar a entrega do bem dentro dos parâmetros contratados, e deixou de 

prevenir os danos morais, deixando de prestar um serviço com a 

eficiência que lhe deveria ser peculiar. Ora, é fato incontroverso que a ré 

informou a autora por mais de uma vez que o produto estava disponível 

para a retirada, porém, ao comparecer ao estabelecimento, não havia o 

produto no estoque. O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. O Parágrafo Primeiro do mesmo 

artigo refere assevera: “O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” Em se tratando de defeito do 

serviço prestado pela Ré, a ausência de entrega do produto, inviabilizando 

a efetivação da contratação os moldes ajustados, certamente se adequa 

ao artigo 14, no qual estabelece que os fornecedores de serviços 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

de serviço. Sendo assim, a informação constante na exordial de que a 

culpa seria da transportadora contratada pela empresa ré, não excluí a 

sua responsabilidade ao deixar de cumprir as condições contratadas. 

Dessa feita, OPINO por reconhecer o ato ilícito, nos termos dos artigos 

186, 187 e 927 do Código civil, com a clara falha na prestação de 

serviços, pela entrega em duplicidade de um produto incompleto, e, por 

fim, pelo descaso com que lidou com a situação, expondo a consumidora à 

agonia desnecessária, e frustrando em demasia a sua expectativa. Todos 

esses comportamentos por parte da Ré violam a dinâmica da relação de 

consumo, e, principalmente o artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, não se viu, por 

parte da Ré, informações adequadas e claras sobre o produto e o serviço 

adquirido pela Autora, ou os riscos que dele advinham, sequer preveniu 

ou reparou o dano moral causado, vindo a reparar o dano material 

somente após o ajuizamento da ação. Tal descaso com a consumidora 

autoriza o reconhecimento dos danos morais, não apenas em virtude do 

abalo inequivocamente sofrido, mas também pelo caráter punitivo dos 

danos morais. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO VIA INTERNET. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RECORRENTE. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA 

CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, 

RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e 

materiais, em razão da ausência de entrega de produto adquirido junto à 

empresa Recorrente. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos 

danos causados a consumidora. 3. Diante das regras de distribuição do 

ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 

373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente 

comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado ou a realização 

do estorno em prazo razoável. Entretanto, assim não o fez. 4. Aliás, 

restou incontroverso nos autos que o produto não fora entregue, sendo 

certo que eventual falha da empresa transportadora deve ser objeto de 

ação regressiva entre as partes, mas sem afetar o direito da consumidora 

efetivamente prejudicada. 5. O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer 

seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito a 

consumidora em não ser providenciada a entrega do produto, não 

podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou 

dissabor do cotidiano. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 

(oito mil reais) que deve ser minorado de forma a adequar-se aos 

postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Nas indenizações por 

danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos 

juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC. 

8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso inominado n. 

0034838-56.2018.811.0001. J. em 31 Maio 2019. Disp. em 

www.tjmt.jus.br.) Ação indenizatória – Inadimplemento de empresa 

fornecedora devidamente demonstrado – Revelia bem decretada – Entrega 

de produto adquirido (estação de musculação) faltando peça de montagem 

e sem o manual de instrução – Reiteração da conduta após reclamação da 

Parte autora – Ato ilícito devidamente caracterizado – Ré como uma das 

maiores empresas varejistas do Brasil agiu com absoluto descaso com a 

consumidora – Dano moral fixado em R$908,50, equivalente ao dobro do 

valor despendido para compra do produto – Recurso da autora provido em 

parte. (REIS, Marcos Augusto Barbosa dos. Recurso inominado n. 

1000548-62.2019.8.26.0577. J. em 22 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Set. 2019.) Assim, tenho que em 

hipóteses como a ora em apreço, na qual a autora busca solução 

extrajudicial do problema e não obtém sucesso, sendo tratada com 

desdém pela Ré, o que fez com que tivesse de se valer da via judicial para 

assegurar um direito manifesto, é um transtorno experimentado que 

desborda do usual, e foge da esfera do mero dissabor, razão pela qual 

entendo justa a aplicação de reparação extrapatrimonial, ainda que pelo 

caráter punitivo e dissuasório da medida. Quanto à fixação da verba 

indenizatória, deve-se atentar para a condição econômica da vítima e a da 

ofensora, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Portanto, tenho que o valor deva ser fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), visto que este se coaduna às diretrizes extraídas dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO 

por retificar o polo passivo, passando a constar a empresa VIA VAREJO 

S/A, julgando a lide de forma antecipada e, NO MÉRITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

indeferir os danos materiais pretendidos pela autora; 3. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da homologação do 

presente projeto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês juros a 

partir do evento danoso, qual seja 10/08/2019. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 
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Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007765-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS BOAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANE PAGNUSSATT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007765-58.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS BOAS POLO PASSIVO: 

JUCIANE PAGNUSSATT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Conforme denota-se do id. 

26525433 as partes entabularam acordo para por fim a demanda. Consta 

nos autos no id. 26525434 a assinatura do referido termo se assemelha 

com a assinatura da ré, de outro lado, no id. 23953041 a signatária da 

autora possui poderes para transigir. Pois bem. Certo é que se mostra 

lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e estão devidamente 

representadas por seus respectivos advogados, e nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes, conforme id. 26525433, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito em relação a todas as rés, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020429-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CAPISTRANO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020429-24.2019.8.11.0001 Autora: SAURIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA Ré: ANTONIO CARLOS CAPISTRANO 

PEREIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr.ª SAURIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA VARANDA e o Sr. a ANTONIO CARLOS CAPISTRANO PEREIRA 

As partes firmaram acordo mediante o Serviço de Atendimento Imediato, 

conforme documento de id. 27283668. Pois bem. Certo é que se mostra 

lícito e louvável às partes buscarem a finalização de conflito mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes conforme id. 27283668, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020457-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SARAIVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020457-89.2019.8.11.0001 Autora: 

MANOEL SARAIVA DOS SANTOS Ré: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr. 

MANOEL SARAIVA DOS SANTOS e a ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo perante o 

PROCON, conforme documento de id. 27287823. Pois bem. Certo é que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de conflito 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação 

a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 
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sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes conforme id. 27287823, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020550-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PIRES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020550-52.2019.8.11.0001 Autora: MARCIA 

PIRES DE LIMA Réu: KLEBER GONCALVES DA CRUZ PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr.ª MARCIA PIRES DE LIMA e o Sr. KLEBER 

GONCALVES DA CRUZ. As partes firmaram acordo mediante o Serviço de 

Atendimento Imediato, conforme documento de id. 27309181. Pois bem. 

Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização 

de conflito mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada obsta a homologação 

da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes conforme id. 27309181, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANNY INES DE CARVALHO LEITAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006421- 42.2019.8.11.0001 

Parte Reclamante: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Parte 

Reclamada: VIVIANNY INES DE CARVALHO LEITAO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, face ao disposto no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA REVELIA Vê-se no id. 

25186662 que a parte ré foi devidamente citada, tendo inclusive 

comparecido à audiência de conciliação realizada no dia 21/10/2019 (id. 

25238368). A ré foi devidamente citados conforme AR positivo (id. 

25186662). Todavia a mesma deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, deixando 

inclusive de apresentar defesa. Insta destacar que o AR anexado aos 

autos cumpre com o requisito de identificação do recebedor, sendo assim, 

apto a surtir os efeitos jurídicos esperados, senão vejamos: “ENUNCIADO 

5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é 

eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” 

Deste norte, e considerando os termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

OPINO por decretar a REVELIA da ré, com fulcro no art. 344 do CPC. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nota-se que o processo se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. DO MÉRITO DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte 

autora narra ter firmado com a ré contrato particular de prestação de 

serviços especializado a destinação da realização dos eventos de 

encerramento e conclusão do curso de ENFERMAGEM. Alega que o valor 

total contratado para execução do objeto avençado foi de R$ 7.079,83 

(sete mil setenta e nove reais e oitenta e três centavos). O valor deveria 

ser quitado em 51 parcelas iguais no valor de R$ 138,82 (cento e trinta e 

oito reais e oitenta e dois centavos), com início em 15/06/2017 e término 

em 15/08/2021. Afirma que a ré descumpriu com o valor parcelado, dando 

motivos para a rescisão contratual e à cobrança da multa estabelecida 

pela rescisão unilateral por parte da contratante. Esclarece que a parte ré 

deixou de efetuar os pagamentos a partir de setembro/2017. Por estes 

fundamentos, requerer que a ré seja compelida ao pagamento no valor de 

pagamento de R$ 2.303,16 (dois mil trezentos e três reais e dezesseis 

centavos) a título de multa por rescisão contratual. Em razão da já 

decretada revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme ensina o art. 344 do CPC. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil, a qual estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida no Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, seja pela revelia aplicada, 

seja pela ausência de impugnação dos fatos articulados pela parte autora, 

tenho como verdadeira a tese exposta na exordial. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas alegações da autora, 

uma vez que juntou aos autos o contrato de prestação de serviços 

demonstrando o lastro jurídico entre as partes. Assim, OPINO por JULGAR 

procedente o pedido da autora, reconhecendo o seu direito de cobrança e 

condenando a ré a pagar-lhe a quantia de R$ 2.303,16 (dois mil trezentos 

e três reais e dezesseis centavos), e para declarar rescindido o contrato 

firmado. DISPOSITIVO Por todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes: 1. OPINO 
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por decretar a REVELIA da ré, com fulcro no art. 344 do CPC. 2. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança da autora e por condenar 

a ré ao pagamento de R$ 2.303,16 (dois mil trezentos e três reais e 

dezesseis centavos) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(25/09/2019 – id. 25186662) e a correção monetária, a partir do 

inadimplemento de cada prestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005390-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA VEZETIV MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA De início, evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 313,92 e indenização por dano moral em valor a ser arbitrado pelo 

juízo, sendo que utiliza como critério para valoração do dano um acórdão 

que fixou a indenização em 100 salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do 

CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve 

ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os 

pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 

313,92. Além disso, a parte autora está representada por advogado, e, 

tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. 

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser de balcão – papeleta de cor amarela. Contudo, vê-se que Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que 

não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. 

Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico 

que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, aos serem indagada 

(Audiência de ID nº 24986869) sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à 

contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 313,92, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram em 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. 

No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não 

logrou êxito em demonstrar a existência do débito negativado, tampouco 

do vínculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação 

que pudesse evidenciar o vínculo supostamente existente entre elas. O 

banco réu junta apenas faturas produzidas unilateralmente, as quais, por 

si só, não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica 

entre as partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 313,92, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que o réu tome as providências necessárias no sentido de 

retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. 

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da 

parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver 

seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br.) E, no que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Sopesando os 
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fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. 2. OPINO por 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu à defesa. NO 

MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência total dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a 

falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 313,92, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 5. OPINO por determinar que o réu tome as providências 

necessárias no sentido de retirar o nome do autor dos cadastros 

restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (14/05/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1014711-46.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: NEILTON KASSIO DA SILVA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A; BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser indenizada moralmente no 

valor de R$37.196,00 (trinta e sete mil e cento e noventa e seis reais), de 

outro lado, requer ainda que seja declarado inexistente o débito discutido 

no valor total de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais), e por fim, atribuiu a 

causa o valor de R$37.196,00 (trinta e sete mil e cento e noventa e seis 

reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.226,00 

(trinta e nove mil duzentos e vinte e seis mil reais). DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA As rés afirmam que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 27317379, as 

partes se reportam a contestação e impugnação quanto às provas. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTLA DE URGENCIA 

O autor afirma ter recebido uma ligação da primeira requerida – VIA 

VAREJO, na qual lhe foi informado que o mesmo possuía uma pendência 

financeira no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais), em razão de 

compras diversas realizada na loja da VIA VAREJO, por meio do cartão de 

credito n.:xxxx.xxxx.xxxx.6016 (Casas Bahia Visa Internacional) 

administrado pela segunda ré, Banco Bradesco, na data de 26/04/2019, 

anexou aos autos notas fiscais. Alegou que não realizou a mencionada 

compra e nem mesmo contratou o cartão de crédito em comento, razão 

pela qual afirma que a cobrança é ilegítima. Esclareceu ainda que teve 

seus documentos extraviados em 20/02/2019, apresentou o Boletim de 

Ocorrência sobre o alegado no id. 25615193. Por fim, relata que tentou por 

diversas vezes resolver de forma administrativa, porém sem êxito, 

conforme demonstram os prints de conversas anexados e a gravação 

juntada aos autos. Em razão do exposto pretende a exclusão da dívida e 

as correspondentes cobranças realizadas e ainda, ser indenizado 

moralmente. A primeira ré - VIA VAREJO afirma não ter responsabilidade 

sobre o alegado, por entender que trata-se de fato de terceiro. Importante 

destacar que a VIA VAREJO não contestou de forma específica as 

alegações do autor quanto a existência das cobranças ditas 

exacerbadas, nem mesmo a afirmação de não ter contratado o cartão e 

realizado as compras ora discutidas. Por fim, a VIA VAREJO sustenta que 

não há que se falar em dever indenizatório, tendo os fatos alegados pelo 

autor não passado de mero dissabor. De outro lado, a segunda ré – 

BANCO BRADESCO, sustenta em suma que, a cobrança é legítima, e que 

se de fato o autor não foi o contratante do cartão de crédito, o Banco 

também é uma vítima da alegada fraude. Pois bem, quanto a inexistência 

de subsídios para cobrança, tenho por inexistente, em razão na notória 

divergência da assinatura lavrada no contrato celebrado para a aquisição 

do cartão de crédito, que é idêntica a assinatura do recebimento do dito 

cartão de crédito e absolutamente divergente a assinatura dos 

documentos pessoais do autor, das declarações constantes nos autos, 

inclusive da procuração e do termo de audiência. Da análise dos pontos 

controvertidos nos autos, tenho que é incontroversa a cobrança 

constante informada pelo autor, ainda que após a informação reiterada de 

que o mesmo não contratou o cartão de crédito, nem mesmo adquiriu os 

produtos cobrados, o que inclusive o autor comprovou 

administrativamente com o envio do Boletim de ocorrência lavrado quase 

dois meses antes da contratação fraudulenta ora analisada. Sendo assim, 

fixo como ponto controvertido da contenda se tal fato é suficiente para 

gerar dano a moral do autor. Para que as rés sejam responsabilizadas, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. Analisando os autos verifico que o autor logrou êxito em 

demonstrar que estava sendo alvo de reiteradas cobranças perpetradas 

pelas rés, que nada disseram quanto a legalidade de tais cobranças, ainda 
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que questionadas pelo autor mesmo administrativamente com o envio do 

Boletim de ocorrência narrando a perda de documentos pessoais. E, neste 

caso entendo que ambas são, igualmente responsáveis, pelos danos 

sofridos pelo autor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito pelas Rés, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), 

sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Fere, ainda, o artigo 6º, IV 

bem como o artigo 42 do CDC, posto que ambas aplicaram métodos 

comerciais coercitivos e desleais, e expuseram o autor ao 

constrangimento de ser reiteradamente cobrado por dívida inexistente. E 

isso restou claro nos documentos anexados à inicial, seja com a 

apresentação de conversas com as rés, seja na demonstração da 

gravação telefônica recebida pelo autor. Logo, tem-se que das defesas 

das Rés extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam ou 

contradizem as reiteradas cobranças e a flagrante ausência de qualidade 

do serviço prestado. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito de ambas 

as Rés, na negligência no lidar com o consumidor, seja por firmar contrato 

sem as devidas cautelas e o fazendo com terceiros se passando pelo 

autor, ferindo a paz do autor, e não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo, seja por não prestar qualquer 

atendimento qualitativo, após reiteradas informações de não ter contratado 

ou adquirido produtos com as rés, inclusive com o envio de cópia do 

Boletim de Ocorrência lavrado. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelas rés, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberiam 

às rés provarem, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Isso porque, não fosse as 

reiteradas cobranças indevidas, sem que tenha havido a efetiva 

inadimplência, e, ainda, a falta de atendimento qualitativo e eficiente ao 

consumidor, os danos não teriam se concretizado. Assim, de fato, OPINO 

por reconhecer que houve falha na prestação do serviço por ambas as 

Rés ao cobrarem, e permitirem cobrar valores já quitados, sem, contudo, 

adotar as cautelas devidas. Ressalta-se que a responsabilidade neste 

caso é objetiva, e independe, para a respectiva responsabilização civil, de 

culpa das Rés, as quais devem assumir os riscos da atividade econômica 

que exploram, não transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela 

qual OPINO declarar inexigível o débito no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e 

trinta reais). OPINO por tornar definitiva a antecipação de tutela deferida 

no id. 25691137 condenar as Rés, solidariamente, à absterem-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir 

da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado 

da presente. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, e causam uma situação 

vexatória que ultrapassa a esfera do mero dissabor, acarretando às rés a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Restou bem 

demonstrada a cobrança excessiva de débito inexistente, presume-se 

pelo direito de não ser a sua intimidade violada com cobranças reiteradas. 

Quando, todavia, as Rés violam esse direito, ferem a boa fé que deveria 

pairar nos negócios jurídicos (Art. 113 do C.C.), e que é um princípio 

basilar que os contratantes são obrigados a guardar no decorrer do 

contrato. (Art. 422 C.C.). Há, assim, evidente violação da boa-fé contratual 

e desnecessária exposição do autor a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao se ver cobrado, reiteradamente, sem que haja 

inadimplência, demonstrando a clara negligência das rés, e suas falhas na 

prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Cobranças 

indevidas. Fatura já comprovadamente quitada. Inclusão de multa sob 

alegação de rescisão antecipada do contrato. Inexistência de 

comprovação de existência de cláusula penal – contrato não juntado pela 

recorrente. Danos morais configurados. Insistência de cobrança por dívida 

já paga e por multa indevida, com ameaça de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito que afeta a tranquilidade e paz de espírito da parte 

autora, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao valor 

fixado (R$ 2.000,00), verifica-se que a r. sentença observou corretamente 

as circunstâncias e consequências do ato ilícito, a capacidade econômica 

das partes e o princípio da proporcionalidade, pelo que deverá ser 

mantido. Sentença mantida. Recurso improvido. (MARCONDES, Simone 

Candida Lucas. Recurso inominado n. 0020632-20.2018.8.26.0001. J. em 

12 Mar. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Ago. 2019.) 

RECURSO INOMINADO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

dano moral e tutela de urgência. Cobranças reiteradas por telefone. Linha 

utilizada para o trabalho. Ônus da impugnação específica pela requerida 

art.341 do CPC. Presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

consumidora. Sentença parcialmente procedente. Dano moral 

caracterizado. Fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 

Recurso provido. (SCHIAVO, Andréa. Recurso inominado n. 

1004082-53.2017.8.26.0619. J. em 31 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 17 Ago. 2019.) No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa das rés, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal. Assim, entendo 

que a conduta de firmar contrato com terceiros em nome do autor, e, 

ainda, perturbar a paz do consumidor e reiterada, de maneira indevida, 

mesmo após reclamações administrativas, é especialmente grave, e fere 

toda a dinâmica do Código de Defesa do Consumidor. Sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação das rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

CONCLUSÃO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, sem preliminares 

específicas a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 39.226,00 (trinta e nove mil duzentos e vinte e seis mil 

reais), nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V; 2. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos do autor, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova, em favor do autor, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por ratificar a decisão de 

antecipação de tutela, declarando inexigível o débito no valor de R$ 

2.030,00 (dois mil e trinta reais), bem como, para que as rés se 

absterem-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior 

ao trânsito em julgado da presente. 4. 4. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

as Rés, solidariamente, à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO 

por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (26/04/2019 – id. 27457128), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008787-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELLE FERREIRA DE AGUIAR REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada (Audiência de ID nº 25760910) sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas, requereu o julgamento antecipado da lide. A parte ré pugnou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual entendo ser 

desnecessária para o deslinde da causa, que depende essencialmente de 

prova documental, já que se trata de ação em que a parte autora nega a 

existência de contrato entre as partes. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 345,93, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram em prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir em favor da parte autora nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do débito negativado, tampouco do vínculo 

entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vínculo supostamente existente entre elas. O banco 

réu junta apenas faturas produzidas unilateralmente, as quais, por si só, 

não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO DO DÉBITO ESPECÍFICO NO 

VALOR DE R$ 345,93, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que o réu tome as providências necessárias no sentido de 

retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. 

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da 

parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver 

seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br.) E, no que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Ainda, não há 

que se falar em aplicação da Sumula 385 no caso em apreço, uma vez 

que, embora o débito constante no extrato juntado pela ré à defesa (ID nº 

25709123) seja anterior ao débito aqui discutido, a sua inserção nos 

cadastros restritivos de crédito foi em data posterior, consoante se 

verifica pelo extrato juntado pela parte autora com a inicial. Contudo, há 

que se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme 

se denota também pelo extrato por ela juntado à inicial. Assim sendo, a 

existência de inscrição posterior também deve sopesar no momento da 

fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 

1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado Especial Cível de 

Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 
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em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela procedência total dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E DO DÉBITO ESPECÍFICO NO VALOR DE R$ 345,93, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior 

ao trânsito em julgado da presente. 3. OPINO por determinar que o réu 

tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome do autor 

dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu 

não o faça. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (12/10/2018) e a 

correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1012433-72.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: LUCAS DE ABREU CARNEIRO; JEFERSON MARQUES DE 

ABREU. POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A; LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DAS PRELIMINARES 

APRESENTADAS DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PEDIDO DE 

PROVA PERICIAL As rés afirmam que do relato contido na inicial não é 

possível saber a origem do suposto vício, sendo certo que apenas com a 

produção de prova pericial seria possível apurar se houve eventual 

problema na fabricação, no transporte ou na utilização. Insta esclarecer 

que se trata de uma máquina de lavar roupas, que os demandantes 

anexaram aos autos comprovação de que a mesma apresentou problemas 

no cesto de roupas. As rés alegaram quanto a necessidade de realização 

de prova pericial, porem nada trouxe aos autos para comprovar a sua 

tese, mas ao contrário, alegaram a que o aparelho havia sido danificado 

por contato com água. Sendo assim, considerando a simplicidade da 

demanda e ainda, todas as provas trazidas pelo reclamante, OPINO por 

afastar a preliminar apontada pelas rés. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RÉ VIA VAREJO No presente caso a primeira reclamada alega não ter 

legitimidade para figurar no polo da presente ação, afirmando que apenas 

realizou a venda, e que a responsabilidade pelos vícios apontados na 

exordial são de exclusividade da segunda demandada, que é a fabricante 

do bem. Sem razão a primeira reclamada, insta esclarecer que toda cadeia 

de fornecimento, responde solidariamente conforme previsão do art. 18 do 

Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, OPINO pelo afastamento 

da preliminar suscitada pela primeira reclamada. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Na audiência de conciliação realizada (id. 

26543182) as partes se reservaram o direito de manifestarem-se em 

Contestação e Impugnação sobre produção de provas. Diante da análise 

do objeto da ação, e ainda, das provas apresentadas na exordial e dos 

argumentos apresentados pelos réus, tenho que o processo já está apto 

ao julgamento. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO pelo 

indeferimento do pedido da parte ré no que tange ao pedido de audiência 

de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Indenizatória na qual o primeiro autor, deu de presente 

de casamento ao segundo autor (seu irmão), uma máquina de lavar 

roupas, adquirida da primeira ré e fabricada pela segunda ré. Conforme 

documentos anexos, em cerca de sete meses o aparelho tornou-se 

inadequado para o uso, por vazar água em razão de avaria no cesto de 

roupas. O bem foi adquirido em 25/06/2018, no valor de R$ 1.929,00 (mil 

novecentos e vinte e nove reais). Os autores afirmam que buscaram 

contato com as rés, porém, sem sucesso. A primeira reclamada afirma 

não ter responsabilidade quanto ao fato, que a única responsável pela 

falha é a fabricante. Alega não ter como reparar o produto, vez que não é 

fabricante, e, “na condição de revendedora – que atua no ramo de 

comércio varejista –, por óbvio, comercializa produtos devidamente 

montados e prontos para uso, não detendo acesso à tecnologia e 

especialização necessárias ao conserto dos equipamentos e peças 

fabricados pela empresa, o que, aliás, foge ao seu objeto social”. De outro 

lado, a fabricante afirma que houve a perda da garantia contratual, tendo 

em vista a ocorrência de mau uso, sustentando que o aparelho deve 

contato com líquidos, o que fez da seguinte forma: “Exa., conforme 

informações buscadas pela Ré acerca do caso, a parte Autora 

compareceu a assistência técnica autorizada portando seu aparelho 

celular com vício e requerendo o reparo. Ocorre que, de acordo com a 

análise realizada pelos técnicos da assistência técnica foi constatado que 

o aparelho entrou em contato com LÍQUIDOS, uma vez que foram 

detectados inúmeros sinais do referido problema. Portanto, houve a 

PERDA DA GARANTIA EM DECORRENCIA DE OXIDAÇÃO”. Ressalto que 

nenhuma das rés trouxeram documentação apta a comprovar a sua tese 

defensiva. No caso, ficou demonstrado que a reclamante possui razão 

parcial, uma vez que o defeito no eletrodoméstico adquirido foi verificado 

pela assistência técnica, dentro do prazo de garantia e de outro lado, o 

motivo para a avaria apontada pela segunda ré, contato com água, não 

justifica o não funcionamento de uma maquina de lavar roupa. O artigo 18 

do CDC, menciona que o vício torna o produto impróprio para o consumo 

ou lhe diminui o valor, sendo que tais requisitos devem ser observados 

diante do caso concreto e em relação às legítimas expectativas do 

consumidor, vejamos: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2467 de 3769



consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2º Poderão as 

partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no 

parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e 

oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser 

convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 

consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas 

do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 

1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver 

substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 

complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem 

prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. § 5º No caso 

de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o 

consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente 

seu produtor. § 6º São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos 

prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, 

alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 

nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo 

com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam. Ademais, não é razoável que um 

produto NOVO e que é de se considerar de longa duração, logo com sete 

meses de funcionamento já esteja apresentando defeito de tal ordem que 

impediu seu funcionamento e as reclamadas sequer se disponham a 

efetuar a troca de pronto, fugindo insistentemente de suas obrigações 

legais. Nesse passo, não há se olvidar que os fatos expostos no pedido 

inicial apresentam-se verossímeis diante das assertivas de defesa das 

reclamadas, e ainda, em razão da vasta documentação apresentada pelos 

autos, e por fim, em razão da ausência de impugnação específica da 

fabricante, que inclusive apresentou tese defensiva de produto estranho 

aos autos. Ressalta-se que os autores tentaram de todas as formas 

solucionar o deslinde da questão, inclusive perante o PROCON e, ainda 

assim, as rés nada fizeram para sanar a irregularidade de forma célere e 

sem maiores dificuldades, consequentemente implica em dizer que os 

autores não foram atendidos em tempo e modo como determina a Lei. 

Dessa forma, comprovou-se que o não atendimento dos autores é de 

responsabilidade solidária pelas empresas reclamadas, pois a 

responsabilidade é entre outras coisas, a obrigação de responder por 

seus próprios atos ou palavras, obrigação de responder por atos de 

outrem, a isso estando vinculado por lei ou contrato, bem como a 

obrigação de suportar as consequências da violação de um preceito legal, 

o que poderá ocasionar: pena, multa, reparação por perdas e danos, 

portanto, dever de indenizar; dever de restabelecer a situação anterior 

comprometida por conduta irregular ou ilegal, bem como dever de 

obediência à lei. Assim, em relação ao dano moral, tenho que a situação 

retratada nos autos demonstra a frustração do fim almejado, bem como 

todo o obstáculo enfrentado para tentar resolver a questão, sem obter 

sucesso, e, isso causou-lhe desconforto, chateação e aflição, sendo 

passível de indenização à reclamante dos prejuízos morais e materiais que 

este experimentou de forma injusta, principalmente diante da inércia da 

Reclamada, que age em total desrespeito, fazendo com que os 

demandantes não tenham sequer o seu direito de consumidor respeitado. 

Mormente, no que tange ao pedido de danos materiais, da mesma forma, 

entendo devido, uma vez que demonstrado através do cupom fiscal a 

compra efetivada no valor de R$ 1929,00 (um mil novecentos e vinte e 

nove reais), bem como à indenização de danos materiais em razão do 

deslocamento do casal presenteado com o bem para a efetivação da 

lavagem de roupa no valor de R$ 627,75 (seiscentos e vinte e sete reais e 

setenta e cinco centavos), porquanto decorrente da própria exegese do 

artigo 18, §1º, II do CDC. OPINO ainda, pelo reconhecimento de imposição 

de dever indenizatório por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a ser atualizado contados trinta dias após a comunicação da 

avaria. Por fim, OPINO pelo indeferimento de aplicação de multa por 

litigância de má-fé, tendo em vista que as rés apenas exerceram seu 

amplo direito a defesa e ao contraditório. CONCLUSÃO Ante ao exposto, 

com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: 1- CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte autora o valor de R$ 1929,00 (um mil novecentos e vinte e nove 

reais), bem como à indenização de danos materiais em razão do 

deslocamento do casal presenteado com o bem para a efetivação da 

lavagem de roupa no valor de R$ 627,75 (seiscentos e vinte e sete reais e 

setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, valor este que deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% a.m., contados da citação; 2- CONDENAR a reclamada ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

25/02/2019 – 30 dias após a comunicação da avaria). Por fim, DETERMINO 

que a parte Reclamante coloque a disposição da Reclamada o produto 

defeituoso e os acessórios que eventualmente ainda estejam em sua 

posse, no prazo de 03 (três) dias, para não configurar enriquecimento 

ilícito, devendo, ser convencionado entre as partes tempo e modo para 

tanto. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014680-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZILMA MARQUES DE MATOS REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA De início, evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 533,13 e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo 

artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação 

de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória 

de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, 

qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 10.533,13. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 
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motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 27315654), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora que possuía um débito com a ré, no valor 

total de R$ 533,13 e, mesmo após ter efetuado a quitação de tal quantia, a 

ré manteve seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Requer, assim, 

que a ré exclua seu nome dos cadastros restritivos de crédito e pleiteia 

indenização por danos morais. Proposta a conciliação, a mesma restou 

infrutífera. DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes não é de 

natureza consumerista, uma vez que a parte autora não é a destinatária 

final dos produtos adquiridos. Aliás, como disse a própria autora na inicial, 

ela era revendedora dos produtos da reclamada, não sendo o caso de 

aplicação do CDC no caso em comento. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REVENDA DE PRODUTOS DA NATURA. 

RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS 

ALEGAÇÕES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO 

COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora 

em face de sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. 

2. Argumenta a autora que a relação jurídica existente entre ela e a 

NATURA COSMETICOS S/A é de consumo, devendo ser aplicadas as 

normas do CDC. Argumenta que, mesmo sendo revendedora, poderia 

eventualmente consumir os produtos, coexistindo a relação de consumo 

com a relação disciplinada pelo Código Civil. Pleiteia a reforma da sentença 

para que seja acolhido o pedido inicial. 3. Conforme a narrativa trazida pela 

autora na inicial, a relação jurídica existente entre as partes é de revenda 

dos produtos da ré, tendo o argumento de que eventualmente poderia 

consumi-los como destinatária final sido ventilado apenas em fase 

recursal. Assim, tenho que a relação da presente demanda é regida pelo 

Código Civil, sendo descabida a inversão do ônus da prova. 4. Cumpre 

ressaltar, ainda, que mera existência de relação de consumo entre as 

partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo 

necessária a existência de verossimilhança nas alegações da 

consumidora. Assim estabelece o art. 6º, VIII, do CDC. 5. Não há uma 

mínima comprovação, nos autos, dos fatos ocorridos, não bastando a 

mera alegação da autora para fazer surgir o seu direito. Assim, ainda que 

houvesse eventual relação de consumo, ausente a verossimilhança das 

alegações necessária para a inversão do ônus da prova. 6. No que tange 

ao dano moral, entendo que a conduta capaz de causar abalo moral a ser 

indenizável é aquela que configura uma violação a direito da 

personalidade. No presente caso, entendo que o fato narrado pela autora 

na inicial não é capaz de ensejar dano moral. Correta a sentença 

hostilizada tal como posta. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da 

gratuidade de justiça concedida (ID 2824302). A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 

07030942320178070009 DF 0703094-23.2017.8.07.0009, Relator: 

EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Assim, OPINO por indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o presente caso ser analisado de acordo com o Código Civil e de 

Processo Civil. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Em que pese o comprovante original de pagamento 

da dívida estar em parte legível, fato é que a parte autora apresentou uma 

segunda via do comprovante (ID nº 25607554), aonde se verifica que o 

boleto correspondente, de fato, encontra-se quitado. A ré apresentou 

defesa tempestiva, na qual afirma que a autora juntou documentos 

ilegíveis e que não teria comprovado o pagamento do valor devido, o que 

não corresponde com a verdade, como acima exposto. Ainda, no que se 

refere à negativação do nome da autora em si, por mais que os extratos 

juntados com a defesa demonstrem a inexistência de apontamento, o 

extrato de balcão juntado pela autora com a inicial demonstra o contrário, 

como bem pontuado pela autora à sua impugnação, uma vez que a 

negativação do nome da autora pela ré foi levada a cabo no CDL de 

Salvador/BA. Assim, tanto a negativação quanto o pagamento da dívida 

restaram comprovados pela parte autora, que se desincumbiu de seu 

ônus em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A Ré, ao 

contrário, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao 

direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a manutenção da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria manutenção da 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 533,13. OPINO por determinar 

que o réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome 

do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. No que concerne aos danos morais, os 

fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos 

do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto a negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018.) 

No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.533,13. 

2. OPINO por INDEFERIR o pedido de inversão do ônus da prova feito pela 

autora. 3. OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço 

da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ R$ 

533,13. 4. OPINO por determinar que o réu tome as providências 

necessárias no sentido de retirar o nome do autor dos cadastros 

restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o 

faça. 6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 
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modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (04/01/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004116-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004116-85.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA POLO PASSIVO: 

CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Conforme denota-se 

do id. 25207520 as partes entabularam acordo para por fim a demanda. 

Consta nos autos no id. 22837842 a correta representação do signatário 

do acordo ora analisado. Quanto a parte ré, é possível verificar que houve 

a assinatura pessoal do mesmo e que a parte interessada – autora foi 

quem juntou aos autos a minuta de acordo, pleiteando pela sua 

homologação. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e estão devidamente representadas por seus respectivos 

advogados, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes, conforme id. 25207520, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito em relação a 

todas as rés, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011831-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEBER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1011831-81.2019.8.11.0001 AUTOR: 

DAVI BEBER GUIMARAES RÉ: PROX PARTICIPAÇÕES LTDA RÉ: 

QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

RÉ: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA 

INTERNA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares suscitadas pelas 

Rés. NO MÉRITO, verifico que o processo se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I e II do 

CPC/15. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Autor em desfavor 

das Rés, em razão de ter sido contratado, como médico, pelo grupo 

econômico, para realizar 15 plantões junto ao SAMU, Hospital 

Metropolitano, Hospital São Benedito, Hospital São Judas, Cetro de 

Regulação e outros, nos meses Novembro à Dezembro/2018, no valor total 

de R$ 13.125,00 (treze mil e cento e vinte e cinco reais). Que, apesar das 

tentativas de recebimento dos valores, não logrou êxito. Pleiteia pelo 

recebimento do valor atualizado de R$ 15.157,15 (quinze mil e cento e 

cinquenta e sete reais e quinze centavos), à título de perdas e danos, e 

danos morais, na proporção de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresenta, à 

Mov. 24911049, tabela com os plantões realizados. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 26466183), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa conjunta tempestiva 

(Mov. 26662143), os Réus não negam os fatos, inclusive no que diz 

respeito ao valor de R$ 13.125,00 (treze mil e cento e vinte e cinco reais). 

No entanto, assevera que, por ter sido inserida em Operação da Delegacia 

Fazendária – “Sangria” –, encontra-se com os documentos e 

computadores apreendidos, com atividade encerrada, o que inviabilizaria a 

defesa e os pagamentos. Afirma, ainda, que somente poderá pagar o 

Autor, bem como os demais credores, após o recebimento efetivo de seus 

numerários, pelo ente contratante. Por fim, nega que os fatos sejam 

caracterizados como danos morais, mas tão somente dissabores do dia a 

dia, ou risco da atividade de médico autônomo. Junta, à defesa, tão 

somente documentos representativos. Impugnação não apresentada, 

embora ciente da importância e do prazo de tal providência. Pois bem. 

Nesse contexto, da análise dos autos, tem-se que a relação contratual e 

inadimplência são incontroversas. Aliás, confessa pelas Rés, à defesa. 

Apesar das Rés mencionarem que somente pagar pelos plantões, após 

tê-los recebido, não apresenta qualquer documento que corrobore com tal 

assertiva, sequer que teria, efetivamente, esclarecido essa peculiaridade 

ao seu contratado. Percebo que os plantões cobrados, foram realizados 

nas datas de 03/11/2018, 10/11/2018, 24/11/2018, 01/12/2018, 

06/12/2018, 07/12/2018, 09/12/2018, 11/12/2018, 15/12/2018, 18/12/2018, 

22/12/2018 e 28/12/2018. O fato das Rés estarem envolvidas na operação 

Sangria, deflagrada pela Delegacia Fazendária, não pode, de forma 
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alguma, impedir que o Autor, trabalhador, receba pelos plantões 

prestados, sob pena de desequilibrar a relação, e permitir o 

enriquecimento ilícito das Rés, premiando a inadimplência. Em casos 

semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: Ação de cobrança. 

Legitimidade passiva demonstrada. Prestação de serviços médicos. 

Plantões realizados e não pagos. Comprovação dos serviços prestados. 

Sentença confirmada na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso 

não provido. (COSTA, Leopoldo Vilela de Andrade Silva. Recurso 

inominado n. 1000243-40.2018.8.26.0698. J. em 11 Set. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Dez. 2019.) RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS POR PLANTÕES MÉDICOS – 

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em sentença – Afastamento – 

Contratação terceirizada que não restou demonstrada – Suposta 

fornecedora de mão-de-obra cuja atuação limitava-se a endossar ao autor 

os cheques emitidos pelo tomador do serviço – Relação direta entre 

prestador e tomador evidenciada – Legitimidade do tomador para figurar 

no polo passivo da ação de cobrança – Demanda em condições de 

imediato julgamento – Ausência de controvérsia quanto ao valor devido 

por plantão, ao número de plantões em aberto e ao inadimplemento – 

Pretensão de cobrança que comporta acolhimento, com pequenas 

modificações nos cálculos apresentados – Recurso parcialmente provido. 

(RIBEIRO, Manoel Luiz. Recurso inominado n. 1006200-70.2018.8.26.0003. 

J. em 07 Nov. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Dez. 2019.) 

Sob esse aspecto, entendo que as Rés não trouxeram quaisquer 

argumentos que viessem a desconstituir o direito de cobrança, do Autor. 

Pelo contrário, a defesa somente reforça a necessidade do recebimento. 

Vejamos uma tabela com os valores devidos, considerando que os 

plantões devem ser adimplidos na data da prestação do serviço 

propriamente dito: REFERÊNCIA VALOR DATA VENCIMENTO Plantão 12 

horas R$ 900,00 03/11/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 03/11/2018 

Plantão 12 horas R$ 900,00 10/11/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 

24/11/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 01/12/2018 Plantão 12 horas R$ 

900,00 01/12/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 06/12/2018 Plantão 12 

horas R$ 900,00 07/12/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 09/12/2018 

Plantão 07 horas R$ 525,00 11/12/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 

15/12/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 15/12/2018 Plantão 12 horas R$ 

900,00 18/12/2018 Plantão 12 horas R$ 900,00 22/12/2018 Plantão 12 

horas R$ 900,00 28/12/2018 R$ 13.125,00 Consequentemente, entendo 

que os valores devidos pelas Rés, ao Autor, devidamente comprovados e 

confessos nos autos, perfazem o montante de R$ 13.125,00 (treze mil e 

cento e vinte e cinco reais). E, não tendo as Rés demonstrado o 

pagamento, OPINO por reconhecer o direito de cobrança ao Autor, para 

condenar as Rés, solidariamente, à pagar-lhe o valor total de R$ 13.125,00 

(treze mil e cento e vinte e cinco reais). Os juros de mora incidem desde a 

citação (08/11/2019– Mov. 26445889, 2644587228 e 26445860), e a 

correção monetária a partir de cada efetivo inadimplemento, consoante a 

tabela acima exposta. OPINO por estabelecer o prazo para pagamento 

pelas Rés, em 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por 

determinar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS No que concerne aos danos morais, a inércia das Rés em realizar 

o pagamento cobrança e a negativação indevida, são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando às 

Rés a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o 

qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, o Autor, tendo 

prestado o serviço, tem o direito de receber por ele, sob pena de 

enriquecimento indevido das partes contratantes. E esses valores são 

destinados à subsistência sua e de sua família. Quando as Rés deixam de 

efetuar os pagamentos que lhes são devidos por direito, causa-lhe 

desequilíbrio financeiro, que acaba tirando a paz do Autor, pois, apesar de 

prestar o serviço, não recebe por ele, e gera a angústia de estar 

inadimplente com seus credores. No caso, vê-se que as Rés não lograram 

êxito em desconstituir os danos sofridos pelo Autor. Pelo contrário, 

assumiram a inadimplência, e expressaram, na verdade, o desdém com o 

pagamento propriamente dito, condicionando-o ao recebimento por seus 

credores. Mas, na verdade, o Autor nada tem a ver com eventuais 

peculiaridades das Rés (pendências de plantões ou operação Sangria), 

que devem pagar pelo serviço recebido. Não tendo feito, e, causando os 

sentimentos de indignação, angústia e frustração, no Autor, devem 

responder pelos danos morais causados. E essas situações ultrapassam 

a esfera do mero dissabor. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a existência de negativações posteriores, a 

gravidade e grau de culpa das Rés, bem como as circunstâncias que 

envolveram os fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das Rés, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar o 

arcabouço probatório constante nos autos, sem preliminares suscitadas 

pelas Rés, NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o 

direito de cobrança à Autora, para condenar os Réus, solidariamente, à 

pagar-lhe o valor total de R$ 13.125,00 (treze mil e cento e vinte e cinco 

reais). Os juros de mora incidem desde a citação (08/11/2019– Mov. 

26445889, 2644587228 e 26445860), e a correção monetária a partir de 

cada efetivo inadimplemento, consoante a tabela acima exposta. 2. OPINO 

por estabelecer o prazo para pagamento pelas Rés, em 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por determinar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 3. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los 

na modalidade in re ipsa, condenando a Ré à ressarcir a Autora em valor 

justo e razoável, que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação (08/11/2019 – Mov. 26445872) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta 

Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009342-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOHYELLID HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009342-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOHYELLID HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A parte 

ré, à defesa, suscita a inépcia da inicial, haja vista a parte autora ter 

juntado comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, qual seja, 

Eldes Ivan de Souza. A autora, na impugnação, informa que tal pessoa é 

seu pai e junta uma carta que teria sido enviada para si pelo próprio réu. 

Primeiramente, com relação à alegação de que o comprovante de 

endereço juntado na inicial é do pai da autora, tal alegação não 
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corresponde com a verdade, pois o nome do pai da autora constantes no 

documento dela é Paulo Henrique de Souza. Além disso, a própria 

correspondência juntada pela autora com a sua impugnação possui 

endereço diverso daquele informado na inicial como sendo seu. Logo, o 

comprovante de endereço apresentado pela autora não pode ser aceito. 

Ora, não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, fato é que as ações devem ser 

ajuizadas com os documentos indispensáveis à sua propositura, o que 

não se verifica no caso em apreço, pelo que se mostra inepta a petição 

inicial e, por consequência, deve a mesma ser indeferida, uma vez que 

não cabe, neste momento processual, a sua emenda. Ante ao exposto e 

fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial, por inépcia, e por 

JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008760-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO DO CARMO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008760-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELICIO DO CARMO DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A Ré 

afirma que ocorreu a prescrição para o Autor reclamar de indenização 

decorrente de reparação civil, prevista no artigo 206, §3º, V do Código 

Civil. No entanto, entendo que, no caso, incide o prazo do artigo 27 do 

CDC, considerando que o pedido do autor versa acerca de danos morais. 

Logo, vê-se que não há a prescrição suscitada, razão pela qual OPINO 

por afastar a aludida preliminar. Ademais, há de consignar que a parte ré 

sustenta como preliminar a ausência da juntada de documento expedido 

diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal fato 

refere-se a matéria probatório e não causa de extinção da ação sem 

resolução de mérito, portanto, será analisada com o mérito do presente 

litigio. Por fim, sustenta possível adulteração no documento de 

identificação de endereço, em que afirma haver campos que podem ser 

adulterados. Afirma ainda que a data de emissão da fatura é suspeita, 

uma vez que se deu em 06 de setembro de 2018, com faturas do período 

de 28/07/2019 à 28/08/2019, bem como que o endereço cadastrado não é 

o correspondente ao Código CEPNET. Por fim, sustenta que o código 

CEPNET da fatura é o mesmo local em que a UC está cadastrada. Em que 

pese a fatura apresenta inconsistência em alguns dados e de fato o 

CEPNET representar o CEP de cadastro da UC, contudo, não há como 

inferir fraude no documento. Ao que indica, o Autor alterou a sua 

residência na empresa OI, mas essa não efetuou a modificação do 

CEPNET, entretanto, pela fatura é possível afirmar que o Autor possuiu 

vinculo na UC em que se postula a declaração de inexigibilidade do débito. 

Por tais considerações, OPINO por rejeitar a preliminar de fraude do 

documento apresentado. Não havendo outras preliminares especificas 

arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos 

autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de prova em 

audiência de instrução e julgamento, eis que as provas documentais 

acostadas ao caderno processual são suficientes, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois 

bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência de dívida que resultou na 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A 

parte Ré apresentou contestação, postulando a improcedência dos 

pedidos do Autor, bem como a sua condenação em litigância de má-fé e 

no pedido contraposto. A parte Autora impugna a contestação, postulando 

a procedência do pedido inicial. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, 

alega o Autor ter sido surpreendido com uma negativação de seu nome, à 

pedido da Ré, o que seria indevido, posto que nega vínculo contratual com 

a Ré. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

confirma a sua existência. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos 

os danos pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Analisando os autos 

verifico que a Ré, em defesa tempestiva, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, 

trazendo aos autos o histórico de consumo e telas da inadimplência. Esse 

D. Juízo não possui o costume de se admitir telas como prova exclusiva da 

contratação dos serviços pela parte, essencialmente, por se tratarem de 

documentos abstratos que isoladamente não possui força suficiente a 

trazer a efetiva convicção de que a parte tenha contratado os serviços e 

efetivamente usufruído. Ocorre que, no presente caso, além das telas, 

existe um fator incomum em que o próprio comprovante de endereço da 

parte demonstra vinculo com o CEP de cadastro da Unidade Consumidora. 

Ao analisar o Código CEPNET, verifico que o CEP de leitura é o de N. 

78015-050. Ao realizar a busca no site dos correios de referido CEP, o 

mesmo indica à Rua Comendador Henrique, Dom Aquino e o endereço da 

UC está cadastrado na Rua Comendador Henrique Kitnet 1, Dom Aquino, 

CEP 78015-050. Oras, o próprio comprovante de endereço do autor indica 

o CEP de cadastro da UC, em que pese o comprovante de endereço tenha 

cadastro em endereço diverso. O que demonstra é que o Autor trocou o 

endereço perante a operadora OI e essa alterou apenas o endereço no 

campo da fatura, contudo, sem alterar o CEPNET, razão pela qual se 

conclui por essa divergência. Então, com base no CEPNET é possível 

constatar o vinculo do Autor com a UC e aliado as telas de comprovação, 

entendo nesse caso especifico que a Ré cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser 

fato incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Consequentemente, entendo como ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil, qual seja, ato ilícito, razão pela qual 

não há que se falar em indenização, posto que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, a 

Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio 

jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor pelos fundamentos 

postos. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta 

clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 
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autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ademais, demandas como essa é um 

escarnio com o Poder Judiciário em que a parte objetiva alcançar 

enriquecimento ilícito, em total afronta a boa fé processual. Sendo certo 

que uma demanda em litigância de má-fé extrapola aos limites do direito de 

petição, bem como apresenta prejuízo ao Judiciário em amplitude, eis que 

há nítido desperdício de tempo de servidores para julgar feitos como esse. 

No caso, desperdício de pauta de audiência de conciliação; o tempo de 

serventuários de secretária para movimentar o feito com citação da parte 

adversa; o tempo do magistrado para analisar pedido de tutela de 

urgência; o tempo da parte adversa para comparecer em audiência de 

conciliação e valer-se de seu jurídico para se defender; por fim o tempo do 

magistrado para ultimar o presente julgamento. Desta feita, por estar 

evidente a litigância de má fé da parte Autora, OPINO por condena-la, nos 

termos do artigo 80, II do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a 

gratuidade do trâmite processual perante os juizados especiais, o 

reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação do vencido 

em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A ré sustenta pela condenação do Autor ao 

pagamento do débito no valor R$ 405,76 (quatrocentos e cinco reais e 

setenta e seis centavos). No caso, como a ré comprovou a existência do 

débito e a sua regularidade na cobrança, por consequência OPINO por 

deferir o pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de 

R$ 405,76 (quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês. 

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos 

termos da fundamentação supra: 1. OPINO por rejeitar as preliminares 

suscitadas pela Ré. 2. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de débito, 

anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de 

negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15. 3. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

AUTOR por litigância de má fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 10% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 4. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Sobre os valores aqui 

fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. 5. Por fim, OPINO por deferir o 

pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de R$ 

405,76 (quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da citação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014252-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014252-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE ALMEIDA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A ré sustenta como 

preliminar a sua ilegitimidade passiva, em razão de que a cobrança é 

realizada pela empresa Smiles Fidelidade S/A. Ocorre que a empresa tida 

como responsável pela Ré pertence ao seu grupo econômico e opera 

exclusivamente com os voos da empresa Ré. Por tais considerações, 

OPINO por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o 

qual verifico ser desnecessária a produção de prova em audiência de 

instrução e julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao 

caderno processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora restituição de pontos Smiles e valores adimplidos para aquisição 

de passagem aérea, bem danos morais. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré 

apresentou contestação, postulando a improcedência do pedido da 

Autora. A Autora impugna a contestação, reiterando-se os termos da 

inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A autora 

relata em síntese que, adquiriu passagens aéreas para o trecho São Paulo 

à Rio de Janeiro, através do programa de milhas da Ré, despendendo 

33.800 milhas para a emissão dos bilhetes, bem como o valor de R$ 

251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), referente a 

taxa de embarque. Narra que estava gestante de 14 (quatorze) semanas 

e o seu médico recomendou repouso absoluto, motivo pelo o qual deixou 

de realizar o voo. Informa que solicitou o cancelamento das passagens 

aéreas e lhe foi cobrado uma multa no valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), com o que não concorda, por considerar referido valor 

abusivo. A Ré, por sua vez, afirma que a utilização de milhagem apresenta 

regras específicas estabelecidas pela empresa de pontos parceira, a qual 

prevê taxa de cancelamento para reaver as milhas utilizadas para emissão 

dos bilhetes, sendo tais regras previstas contratualmente e de 

conhecimento dos participantes. Informa que as regras tarifárias 

apresentam o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada 

trecho nacional resgatado, não havendo qualquer conduta ilícita de sua 

parte. Requer a improcedência do pedido. Da análise das alegações das 

partes, em confronto com a prova documental carreada, restou 

incontroverso nos autos que a autora despendeu 33.800 milhas pelas 

passagens aéreas de São Paulo à Rio de Janeiro, bem como solicitou o 

cancelamento das passagens para o reembolso da pontuação, contudo, 

lhe foi cobrado o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O contrato 

de transporte é regido pelo Código Civil, o qual prevê, em seu artigo 740, § 

3º, que o passageiro tem o direito de desistir do transporte antes de 

iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição da quantia paga, desde 

que comunique ao transportador em tempo da passagem ser renegociada 

com terceiro, facultando ao transportador, nessa hipótese, o direito de 

reter até 5% (cinco por cento) da quantia a ser reembolsada ao 

passageiro, a título de multa compensatória. Assim, tratando-se de 

cancelamento pelo consumidor, o percentual a ser aplicado referente à 

multa por cancelamento deverá ser de 5%, conforme artigo 740, § 3º do 

Código Civil. Desse modo, embora não se tem nos autos o preço 

pecuniário das milhas adquiridas, este D. Juízo, verificou que o preço de 

cada milha corresponde ao valor unitário de R$ 0,07 (sete centavos), 

conforme site da própria empresa Ré, com isso, a Autora pagou pelas 

passagens, em tese, o valor de R$ 2.366,00 (dois mil, trezentos e 

sessenta e seis reais). Destarte, o valor em pecúnia das milhas 

correspondem à R$ 2.366,00 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), 

poderia a Ré ter cobrado da autora, a título de multa rescisória pelo 

cancelamento, apenas R$ 118,30 (cento e dezoito reais e trinta centavos). 

Portanto, tendo em vista que a Ré cobrou da autora o valor de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), valor esse que se demonstra desproporcional. 

Assim, é forçoso reconhecer como licita a conduta da Ré, que não adotou 

conduta transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, 

tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações que não 
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desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do Autor, sequer 

legitimam a cobrança realizada. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito 

da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar valores 

desproporcionais a titulo de multa por cancelamento para restituição de 

passagem aérea. E é exatamente nessa conduta que se concretiza a 

falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao realizar cobrança de 

multa para cancelamento de passagem e restituição de pontos, para 

declarar a abusividade do valor da multa cobrada de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) para reduzi-la ao valor de R$ 118,30 (cento e dezoito 

reais e trinta centavos), o qual corresponde à 5%, conforme disposto no 

artigo 740, §3º do CC. Ainda determinar a restituição a Autora do valor de 

R$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) referente ao 

valor desembolsado para pagamento de taxa de embarque, o qual já 

encontra-se abatido do valor da multa, bem como restitua os pontos no 

programa SMILE no total de 33.800 pontos. DO PLEITO PELOS DANOS 

MORAIS A Ré agiu de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio 

moral da Autora, causando lesão a sua honra e reputação. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Saliento, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral em razão da falha na 

prestação do serviço pela Ré que realiza cobrança abusiva para a 

restituição de pontos, sem a efetiva observação da legislação. Nesse 

sentido, está presente o dever de indenizar por parte da Ré a Autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora. 3. OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos 

suportados pela Autora, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

DECLARAR abusivo o valor da multa cobrada de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) para reduzi-lo ao valor de R$ 118,30 (cento e dezoito 

reais e trinta centavos), o qual corresponde à 5%, conforme disposto no 

artigo 740, §3º do CC e, CONDENAR a Ré a restituição a Autora no valor 

de R$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) referente 

ao valor desembolsado para pagamento de taxa de embarque, o qual já 

encontra-se abatido do valor da multa, bem como restituir a quantia de 

33.800 pontos SMILE, e reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela Autora, e por conseguinte condenar a Ré ao pagamento de 

indenização, na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010346-46.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: LUZIANA PATRICIA DE SOUZA POLO PASSIVO: RICARDO 

MARTINS, SBT CUIABA, JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Na audiência de conciliação realizada (id. 26082567) as partes se 

reservaram o direito de manifestarem-se em Contestação e Impugnação 

sobre produção de provas. Diante da análise do objeto da ação, e ainda, 

das provas apresentadas na exordial e dos argumentos apresentados 

pelos réus, tenho que tal pretensão não assiste razão. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO pelo indeferimento do pedido da parte 

ré no que tange ao pedido de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA ANTECIPADA. A autora 

alega que no dia 24/06/2019, por volta das 23:00 horas, procurou vaga de 

estacionamento, e que quando estacionou o seu veículo, um guardador de 

veículo se aproximou informando que o carro estava mal posicionado e 

que poderia manobrar para a requerente e que a mesma aceitou o 

oferecimento do guardador de carros. Esclarece que ao ligar o veículo, o 

dito guardador de carros se envolveu em um sinistro, acertando outros 

cinco veículos e capotando o carro da autora. A polícia e o SAMU foram 

chamados ao local, para a adoção das medidas pertinentes. Narra que de 

forma simultânea, a imprensa chegou no local, e que de forma 

discriminatória e sensacionalista abordou a autora insistentemente, que 

teria se sentido coagida, por ter sido tratada de forma vexatória, com 

insinuações para constranger a autora. Esclarece que a esposa do 

guardador saiu completamente transtornada querendo agredir a autora 

que imediatamente que buscou de proteger, lhe deferindo agressões 

verbais. Anexou aos autos a reprodução da reportagem veiculada. A 

parte ré, na contestação tempestiva anexada, alega que exerceu seu 

direito/dever de informação, atuando dentro dos limites da liberdade de 

imprensa, que neste caso não houve excessos na veiculação da matéria, 

que inexiste ato ilícito, que não houveram deboches e insinuações como 

alegado, que essas afirmações representam apenas o juízo de valores 

exclusivo da requerente sobre os fatos apresentados. Oportunizada a 

conciliação, as partes optaram por prosseguir com a demanda, conforme 

id. 26082567. Pois bem. O ponto controvertido na presente lide está 

restrito a forma como a reportagem foi realizada, e se fato, a maneira 
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como se deu a realização deste trabalho pode ser considerada ilícita, 

capaz de gerar obrigação indenizatória. A magna carta no art. 5º prevê a 

liberdade de imprensa. De outro lado, a liberdade de imprensa impõe 

alguns limites para que não ultrapasse o direito a intimidade, honra, a vida 

privada e a imagem das pessoas. Importante destacar o que a 

Constituição Federal prevê quanto ao exercício da imprensa: Art. 220. A 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição . § 1º Nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer 

censura de natureza política, ideológica e artística. § 3º Compete à lei 

federal: I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder 

Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 

inadequada; II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à 

família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações 

de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 

propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 

saúde e ao meio ambiente. § 4º A propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a 

restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, 

sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de 

seu uso. § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. § 6º A publicação de 

veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Art. 

221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios: I - preferência a finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas; II - promoção da cultura 

nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação; III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei; IV - respeito aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família. Nota-se que, no presente caso, na 

reportagem veiculada, foram apresentadas, na Televisão de abrangência 

estadual, todas as ofensas praticadas pela esposa do guardador, que se 

não fosse pela matéria apresentada, teria tido uma abrangência apenas 

local, e se encerrado por ali os dissabores experimentados. Da análise da 

matéria é notório o desconforto da autora com a situação realizada pelo 

preposto da empresa, que, de forma descortês e insistente, viola de todas 

as formas a imagem e a intimidade da autora, indagando de forma 

insistente e desconfortável, tanto que a autora esta se escondendo do 

repórter e parecendo estar falando ao telefone com uma terceira pessoa. 

Ainda, ao apresentar o caso, o repórter o faz tirando conclusões, 

constrangendo com insinuações e instigando com afirmações como: 

“Difícil entender como esse carro acabou virando dessa maneira. Detalhe 

desse capotamento aqui ó, essa garrafa de cerveja. De acordo com 

informações que nossa equipe recebeu aqui no local, o rapaz teria pego o 

carro para estacionar, o veiculo não e dele, chegou outra senhora aqui, o 

clima está ficando tenso aqui, ela de acordo com informações ela teria 

entregue ao motorista (...) e agora chega uma mulher, (...) possivelmente 

deve ser familiar desse rapaz que se acidentou, tá (sic) bastante 

nervosa” (...) a reportagem mostra toda a agressão verbal que a autora 

sofreu. A reportagem ainda continua com afirmações como: “isso mesmo, 

as informações estão confirmadas para você que acompanha o SBT 

Comunidade, a motorista proprietária do carro tinha dado o carro para um 

rapaz que não sabe dirigir, então possivelmente essa cerveja que a gente 

vê jogada ao lado da porta aqui, é de responsabilidade da motorista. Da 

dona do veiculo”. Após este fato, o repórter sai literalmente correndo pela 

rua atrás da autora, que obviamente se negava a fornecer entrevista ao 

repórter, exercendo seu livre direito constitucional. Além do programa 

anexado, a ré afirma que a matéria foi veiculada em outro programa, que 

seria o programa COMUNIDADE SBT. Nota-se que a forma como a 

reportagem foi realizada se mostrou vexatória e expôs a intimidade, honra, 

vida privada e a imagem da pessoa. Logo, é possível verificar que os 

requeridos ultrapassaram os limites da liberdade de informação e a 

liberdade de imprensa, sendo, portanto, sua conduta passível de 

imposição de obrigação indenizatória por violar a dignidade da pessoa 

humana, que é uma proteção suprema da Constituição Federal, inclusive 

este é o entendimento do STF, vejamos: “Os fatos narrados nos autos, 

evidenciam o confronto entre os dois direitos fundamentais protegidos 

pela Constituição da Republica de 1988, quais sejam, de um lado, a honra 

e a imagem do indivíduo; do outro, a liberdade de informação e expressão. 

Presente a violação a direito de personalidade, causada por abuso no 

exercício da liberdade de expressão e informação, a reparação do dano 

correspondente mostra-se imperat ivo´(STF – RECURSO 

EXTRAORDINARIO: RE 646671 Min Carmem Lucia, j 21/05/2013). Para que 

a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, 

praticou ato ilícito, conforme supra fundamentado. De outro lado, existe 

nos autos prova inequívoca do constrangimento sofrido pela autora com a 

veiculação da matéria em todo o Estado, e o nexo entre o dano e o ato 

ilícito praticado pelos réus. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve ilícito praticado pelos réus ao veicularem matéria de forma 

vexatória, ultrapassando a liberdade de imprensa e o direito de 

informação, atingindo o direito de intimidade, honra, a vida privada e a 

imagem da autora, ferindo o seu direito à dignidade da pessoa humana. No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da parte ré, bem 

como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante na causadora do mal. Desta forma, tenho que os réus 

expuseram a imagem da autora em todo o Estado. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, OPINO por deferir o 

pedido da autora no que tange exclusão imediata das imagens da autora 

em todos os meios de comunicação, inclusive facebook, instagran, 

youtube e outros que porventura estiverem veiculando. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO 

para: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

consequentemente, para reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar os réus de forma solidária, ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

9.000,00 (nove mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (24/06/2019) e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016623-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI DE AQUINO COTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016623-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIMERI DE AQUINO COTRIM REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos,etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

27290175. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020447-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARKSANDRO OLIVEIRA BISCARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020447-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARKSANDRO OLIVEIRA BISCARO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos,etc. 

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado e encartado nos autos ID 27177960. Com efeito, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020085-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SOUZA BOLDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020085-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO DA SILVA ALVES REQUERIDO: ALBERTO SOUZA 

BOLDT Vistos,etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

27177960. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014966-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MONTEZUMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014966-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL MONTEZUMA SOUSA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27510689. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006923-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA DEYSE HIRT DA SILVA (EXECUTADO)

EDERSON RODRIGO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006923-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA EXECUTADO: EDERSON 

RODRIGO ALVES DA SILVA, MAYRA DEYSE HIRT DA SILVA Vistos,etc. 

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado e encartado nos autos ID 25334366. Com efeito, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008232-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BOAVENTURA NASCIMENTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008232-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: CARLOS EDUARDO BOAVENTURA NASCIMENTO ALVES 

Vistos,etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 25489544. Com efeito, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016106-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PSCHEIDT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016106-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO PSCHEIDT PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27593138. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013970-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013970-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONICE CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos 

etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado em audiência de conciliação, conforme consta do ID 

27212758. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004148-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NICOLETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004148-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL NICOLETI REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA 

DE ENSINO LTDA Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

27450598. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018545-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS BARBERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SOUZA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018545-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS BARBERI REQUERIDO: 

FERNANDO SOUZA GUIA Vistos etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência 

de conciliação, conforme consta do ID 27614229. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado 

pelas partes, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008735-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008735-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado em audiência de conciliação, conforme consta 

do ID 25760436. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, mediante 

sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 

9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014455-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2477 de 3769



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014455-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015240-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015240-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA JESUS REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27537024. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015274-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANUEL YENDELL DE FRANCA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015274-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANUEL YENDELL DE FRANCA NEVES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27542691. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011109-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JUARES ALONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAIOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011109-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIVALDO JUARES ALONSO REQUERIDO: ANDERSON 

MAIOLINO Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

24714265. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016989-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO OAB - MT9904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016989-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO FREDERICO MULLER NETO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos,etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

27333139. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014063-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014063-66.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: BRUNO SA FREIRE MARTINS REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27551836. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009063-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009063-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme 

petição digitalizada ID 25348783. Nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005836-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE MORAES TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005836-87.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: FERNANDA 

DE MORAES TAQUES Vistos,etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 

25902276. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005900-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI MARISE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005900-97.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MICHELI MARISE BEZERRA EXECUTADO: DAGNEL CORREA 

DA COSTA JUNIOR Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta 

reclamação, conforme petição digitalizada ID 25594408. Nos termos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016070-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA DE OLIVEIRA MELLO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016070-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLARISSA DE OLIVEIRA MELLO BARROS REQUERIDO: 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos, etc. As partes informam 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e 

encartado nos autos, conforme ID n.º 27652046. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamado, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY CARDOSO MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002587-31.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSY CARDOSO MORAES REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos,etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos ID 27691418. Com efeito, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2479 de 3769



reclamada, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o 

artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021206-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021206-09.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A parte reclamante desistiu 

desta reclamação, conforme petição digitalizada ID 27600786, sendo 

assim, far-se-á necessário que a respectiva Sessão Conciliatória seja 

cancelada. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011960-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011960-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLARA DE OLIVEIRA EXECUTADO: CARLOS NOGUEIRA DE 

CAMPOS MORAIS Vistos, etc. No caso, embora regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, razão pela qual, o indeferimento da petição inicial, é 

medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

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

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010252-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL DE BRASILIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010252-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL REQUERIDO: JORNAL DE 

BRASILIA Vistos etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado em audiência de conciliação, 

conforme consta do ID 27541919. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA, proposta por JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA em 

desfavor de MG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL. O presente 

feito deve ser extinto sem resolução do mérito em decorrência da 

incapacidade da parte autora. De fato, conforme aduzido na própria inicial, 

o reclamante JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA é INCAPAZ e 

encontra-se “representado” nestes autos por sua esposa e curadora a 

Sra. LUZINETE GUSMÃO DE LIMA. No entanto, no sistema dos Juizados 

Especiais, o incapaz não pode ser parte, segundo a dicção do Art. 8º da 

Lei 9.099/95, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal do reclamante figurar como 

parte no polo ativo. Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014474-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014474-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL CORREA GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014586-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014586-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAIZA DIAS DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008016-76.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLAUDIONOR VIEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

TRIANGULO S/A, K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006387-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA PAES CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar. Determinada a intimação da parte Autora para indicar o 

endereço atualizado do Reclamado, sob pena de extinção e arquivamento, 

contudo, se manteve inerte. E por essa razão, o feito encontra-se 

paralisado, sem qualquer providência da parte interessada. Não obstante, 

confiro que os andamentos encontram-se parados há mais de 30 (trinta) 

dias, por culpa exclusiva da parte reclamante, pois não promoveu ato que 

lhe competia, que mesmo depois de intimada deixou transcorrer o in albis o 

seu prazo. Destarte, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil de 

2015, ipsis litteris: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – 

por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, os autos 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, assim ARQUIVEM-SE os 

autos. Sem custas e honorários nesta fase, inteligência dos artigos 54 e 

55 da lei 9.099/1995. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALEF ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002562-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YURI ALEF ARAUJO SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011435-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011435-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015226-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015226-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERICA FERNANDA SANTANA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014551-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO JUVENAL GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014551-21.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSE AUGUSTO JUVENAL GONCALVES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 
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não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014582-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014582-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA GOMES DE ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015020-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THANDERSON LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015020-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THANDERSON LUIZ DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014482-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014482-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI MARTINS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009928-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTIAGO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação. O art. 51, 

inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe sobre essa situação: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, não havendo justificativa para ausência da parte autora à referida 

audiência, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de 

urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 

5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, j. 

24-6-2009). Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014462-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014462-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN SOUZA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012948-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANA MORAES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012948-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YOHANA MORAES DE SIQUEIRA REQUERIDO: COMERCIO 

DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015338-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BENEDITO CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015338-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GONCALO BENEDITO CEBALHO RODRIGUES REQUERIDO: 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 
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extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006097-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006097-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014503-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE DA GUIA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA OAB - MT12016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014503-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANICE DA GUIA PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014351-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ORTEGA DE OLIVEIRA VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014351-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS ORTEGA DE OLIVEIRA VILA REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 

27148641. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006983-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON JUNIOR SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006983-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENILSON JUNIOR SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015804-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA OLINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015804-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA DE SOUZA OLINDA REQUERIDO: SS COMERCIO 

DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005525-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002509-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA DA SILVA COSTA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega que a sentença padece de contradição e omissão. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os 

embargos. O motivo da omissão se encontra na causa de pedir deste feito 

constitui no pedido de reparação por danos morais em razão da alegação 

de atraso de 2h30min da chegado do voo em seu destino final. Ademais, a 

nítida percepção deste juízo é de que a parte embargante, ora reclamada, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Infere-se 

que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 
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apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A 

acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção pretoriana 

integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica em que se 

sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário declarar 

os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a menção 

a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram consideradas 

significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos de 

declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) E EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os 

embargos. INTIME-SE. Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004054-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004054-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SALVADOR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no 

montante de: A) R$ 7.343,42 (sete mil trezentos e quarenta e três reais e 

quarenta e dois centavos) em favor da parte autora, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID n.º 26702184. Determino 

que o Sr. Gestor Judicial cumpra o art. 450, §3º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial – CNG, 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004389-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC SILVA FRAGOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004389-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISAC SILVA FRAGOSA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no 

montante de: A) R$ 5.296,73 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e 

setenta e três centavos) em favor da parte autora, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID n.º 26457420. Determino que o Sr. 

Gestor Judicial cumpra o art. 450, §3º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial – CNG, comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores. Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” 

promovida por BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A . No presente caso, a parte reclamante alega, em 

síntese, que a parte reclamada descumpriu o acordo homologado nos 

autos 1005209-83.2019.8.11.0001, que tramitou perante o Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, pelo fato de que a parte reclamada 

supostamente teria voltado a cobrar os débitos atingidos pelo acordo 

retrocitado. É o breve relatório. DECIDO. Em observância ao princípio do 

sincretismo processual consagrado no Código de Processo Civil, que, em 

suma, restringe o procedimento autônomo de execução apenas para 

àquelas decorrentes de títulos executivos extrajudiciais, a presente 

execução que, por sua vez, decorre agora de título executivo judicial 

(sentença transitada em julgado), deve ser realizada no bojo do processo 

principal, sendo, portanto, o ajuizamento da presente demanda a via eleita 

inadequada. Portanto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011298-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FRANCA FARIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011298-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA FRANCA FARIAS GOMES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 

38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, 

conforme petição constante do id.: 27169938. Assim, entendo que deve 

ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015560-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA ALINE STREGE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015560-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: BIANCA 

ALINE STREGE DE CARVALHO Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da 

ação, conforme petição constante do id.: 27127278. Assim, entendo que 

deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015835-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERREIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015835-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANIA FERREIRA BENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme 

petição constante do id.: 25868100. Assim, entendo que deve ser aplicado 

o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

disso, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005243-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005243-58.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: VALTER 

ALVES DA CRUZ JUNIOR Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do 

art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da 

ação, conforme petição constante do id.: 25622074. Assim, entendo que 

deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021781-17.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021781-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 28035975. 

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 

2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação 

e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.DE MOURA PAESANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001349-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: V.DE MOURA PAESANO - ME REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, 

conforme ID. 28085276. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005768-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005768-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES 

EXECUTADO: INES LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc. As partes informam 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e 

encartado nos autos, conforme ID n.º 27844050. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamado, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012199-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A 

parte promovente pugnou pela desistência da ação, conforme petição 

encartada nos autos (id. 25023851). Dessa forma, concluo que deve ser 

aplicado o Enunciado 90, do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”. Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. Diante disso, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, observando 

as formalidades legais. Arquivem-se os autos, nos termos do 

Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021653-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021653-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOUSART SOUZA 

XAVIER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021660-86.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

TAINA TAISA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021660-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TAINA TAISA DE 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA 

ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021666-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021666-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE SILVA TRENTIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO POLO PASSIVO: ACHE UM LUGAR PARA 

FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014787-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EUGENIO DE CARVALHO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014787-70.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PAULO EUGENIO DE CARVALHO CAMARA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Cumpra-se o despacho proferido no ID. nº 

27074066. Intimem-se as partes. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYANE NAGILA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004434-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRAYANE NAGILA DE ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Acolho a justificativa constante no id:24809256. Designe-se 

nova data para audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021681-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021681-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO LUIZ 

LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA PARRIAO 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021692-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ARAUJO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021692-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KEILA ARAUJO 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021699-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021699-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA MARA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021701-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021701-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN RODRIGO 

QUEIROZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021713-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021713-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EIVANILDA DAS 

GRACAS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: ICATU SEGUROS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021747-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021747-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

GALVAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006039-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA REGINA VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id: 27532426, foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021759-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES MONTEIRO OAB - MT11931/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021759-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA MARIA 

MENDES MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA MENDES 

MONTEIRO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021760-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021760-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARISTELA 

SILVA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021762-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA GILIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021762-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA DA 

SILVA GILIOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021768-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI FRANCO DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021768-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLI 

FRANCO DE MOURA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021784-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO VASCONCELOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021784-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO RIBEIRO 

VASCONCELOS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ JOSE 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021810-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021810-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GENIVAN 

BARBOSA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021811-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021811-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

TRINDADE BIGOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021813-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021813-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA CRISTINA 

RIBEIRO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021784-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO VASCONCELOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021784-69.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO RIBEIRO VASCONCELOS NETO REQUERIDO: OI S.A 

D E C I S Ã O Verifico que o processo foi distribuído na data de hoje, às 

15h19. Assim, considerando o disposto no art. 2º da Portaria nº 

1466-PRES[1], encaminhe os autos ao Juiz Plantonista. Cumpra-se com 

urgência. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO [1] Art. 2º As 

medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 19-12-2019, serão 

analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão ser encaminhadas 

ao exame do magistrado plantonista.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021821-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY MARQUES CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021821-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ 

FERNANDES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIVANILDO GOMES 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021824-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RENATA CURVO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021824-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

RENATA CURVO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021836-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAS SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021836-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELMAS SIRIO 

VILA REAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE LUIZ DUTRA DE 

PAULA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021862-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021862-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE 

MAQUINAS LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021877-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021877-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DELISLENE 

CARDOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGHOR 

MIGUEIS RIBEIRO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021878-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021878-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

GALVAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021884-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PRADO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021884-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WALLISON 

PRADO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MALONY 

CRISTIAN DE PAULA LINO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021885-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA SOEIRO FONTELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA OAB - MT23532/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021885-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISADORA 

SOEIRO FONTELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVI MAIA 

CASTELO BRANCO FERREIRA POLO PASSIVO: WEBJET LINHAS AEREAS 

S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021890-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021890-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL REIS 

LIMA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021893-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021893-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021894-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021894-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IVONETE 

AUXILIADORA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021895-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021895-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO ALVES 

DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR CORREA DA 

ROCHA, JOANA LIMA CORREA, LYS MARISA GONCALVES POLO 

PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021903-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021903-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021922-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021922-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NEIDE DA 

CONCEICAO LIBANIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021925-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021925-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUCIENE 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA PARRIAO 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021949-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021949-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:REJANE 

CRISTINA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021954-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAENE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021954-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALLAENE 

EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO CASTANON 

LEOBET, FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021977-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021977-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DOS REIS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021979-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NATAL GILVAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021979-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATAL GILVAN 

DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER DA SILVA 

GOMES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021983-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE FRANCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021983-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA PEREIRA 

DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021987-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021987-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ODINIL BISPO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE DIAS PIZARRO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021990-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021990-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022005-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022005-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELY DA 

SILVA BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022008-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022008-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022024-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES SILVERIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022024-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EURIPEDES 

SILVERIO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022030-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022030-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022034-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022034-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ILZA PEREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL COELHO CURVO POLO 

PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022038-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022038-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022045-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022045-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BIOTERRA 

INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022050-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRIS MOCATO VENGRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022050-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA IRIS 

MOCATO VENGRUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DIRENE 

DE MORAES POLO PASSIVO: JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022070-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022070-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOCLEDES DOS 

SANTOS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEGNALDO ANTONIO 

DOS SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO POLO PASSIVO: JOSE LUIZ 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022077-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PAULA DE FATIMA DUARTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022077-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELITE TRAVEL 

ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA ARFOX POLO 

PASSIVO: JANAINA PAULA DE FATIMA DUARTE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022096-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022096-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OLANIR 

NOGUEIRA PARANAGUA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ALBERTO TAKASE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022105-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022105-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022109-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OCIL RAMOS SOARES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022109-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OCIL RAMOS 

SOARES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022113-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022113-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA DE 

CAMPOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022125-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022125-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022133-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022133-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL DE 

OLIVEIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022146-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VALERIANO DELGADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022146-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS VALERIANO 

DELGADO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022152-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDINO TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022152-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VERALDINO 

TEODORO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

LOPES DA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022170-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022170-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA DAS 

DORES DIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022180-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAURO MARTINS DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022180-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCIMAURO 

MARTINS DUARTE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022182-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIRO CRISTINO INEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022182-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADMIRO 

CRISTINO INEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAIRAN 

SCHUMACHER, SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES POLO 

PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022193-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR INACIO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022193-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR INACIO 
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DA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022216-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA SOUZA AYRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022216-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELINA SOUZA 

AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022222-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022222-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

FERREIRA DE ARRUDA ORMOND ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERBERT COSTA THOMANN POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022231-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENEDITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022231-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

BENEDITA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022234-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022234-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

GONCALVES GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022258-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY MARTINS STUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022258-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLLEY 

MARTINS STUTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022272-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022272-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO BORGES 

AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022277-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLEBER CASTILHO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022277-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA DA 

SILVA CASTILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME 

PARADA PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO PASSIVO: 

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022283-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022283-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

RODRIGUES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022289-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDELARIA CORREA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022289-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

CANDELARIA CORREA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022294-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DALILA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022294-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARA DALILA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022314-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INOCENCIA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022314-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

INOCENCIA DA SILVA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022321-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIELA ONORIO DE SANTANA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022321-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATANIELA 

ONORIO DE SANTANA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022351-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2501 de 3769



Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022351-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SYDNEI SANTOS 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONCALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022352-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022352-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO PINHEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022356-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022356-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

EDUARDA CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022374-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022374-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

REGINA DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022378-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022378-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ESMERALDA DE 

CAMPOS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022381-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AROLDO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022381-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO AROLDO 

DE ARAUJO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DE 

OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022383-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NACIF SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS OAB - MT13040/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022383-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NACIF SIRIO 

VILA REAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR ANTUNES 

DE BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022398-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022398-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO 

FRANCISCO SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

AMALIA ALVES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022411-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022411-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIZA PEREIRA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022422-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022422-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSKELLY 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA SANTOS 

DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022429-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022429-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

AUGUSTO MOREIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022439-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022439-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS BURITI LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ILVANIO 

MARTINS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022452-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CAROLINE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022452-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LOUISE 

CAROLINE BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022456-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PINHEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022456-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES 

PINHEIRO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022460-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DO CARMO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022460-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRO DO 

CARMO ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022488-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022488-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELCIO TAVARES 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA TAVARES 

DE LIMA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022490-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022490-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO 

GOMES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

CANDIA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022491-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ESTETICA CERUTTI MALUF LTDA - ME (REQUERIDO)

SENSES ODONTOLOGIA E ESTETICA EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022491-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIA MARIA 

ALVES DE OLIVEIRA JAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID 

WENER FARINELLI SERILO POLO PASSIVO: CENTRO DE ESTETICA 

CERUTTI MALUF LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022497-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COSTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022497-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DOS 

REIS COSTA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DELAYNE KARLA VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1022505-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022505-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN 

ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022521-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022521-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR PAULO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA ALVES PEREIRA 

DE OLIVEIRA, LUCAS MACIEL DE MENEZES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENIR DE 

SOUZA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANNA DE 

MENDONCA, CLAUDIA SODRE DE MORAES POLO PASSIVO: 

DECOLAR.COM LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDINEI ALVES 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL SILVA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLENE ALVES 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GONCALO DE SOUZA 

SILVA, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELRY MARIA DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELRY MARIA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUISA SILVA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISLAINE DE 

ARAUJO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 

PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EVA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BASMAGE DE CAMARGO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERINI OAB - MS22142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000084-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME 

BASMAGE DE CAMARGO BRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO PERINI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BELA MENEGUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000085-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMA BELA 

MENEGUELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA FERNANDA 

GUIMARAES GREFFE PEIXOTO, CAMILA IRIS DA SILVA LARA POLO 

PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THEMYSTOCLES 

NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: 

SUPERMIX CONCRETO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000101-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEY 

DOMINGUES BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDINEY 

DOMINGUES BARROS POLO PASSIVO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO NEDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000131-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EXPEDITO NEDIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000132-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MAYCON WANDER BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMISSON AMANCIO DA SILVA OAB - MT25710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000142-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE 

BARBOSA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DJEYMISSON AMANCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ALLCARE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS JORGE DE 

OLIVEIRA FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON 

PORTELA FERREIRA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000151-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARIANNA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: AZUL 
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LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE MARIA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURIANE 

MARIA DA SILVA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS BURITI LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ILVANIO 

MARTINS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ERICA DA SILVA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000172-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

ERICA DA SILVA COSTA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PRATES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI PRATES 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TARGUS RIGON WESKA POLO 

PASSIVO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE 

GLP LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO NEVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANO NEVES 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEGAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS VIEGAS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000198-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THEMYSTOCLES 

NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA OAB - MT26050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000205-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO RAFAELI 

TEODOZIO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000206-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR RAMOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLOW SALOMAO DOS SANTOS 

SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE DA 

SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JUVENAL DA SILVA POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA YASMIN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAOLA YASMIN 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000219-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO ROBERTO 

SOARES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-82.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000221-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

VEDOVATO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

JOSEFA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDA LEITE MELGACO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000234-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASTROGILDA 

LEITE MELGACO VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000246-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA SELMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMELIA ANGELINA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (REQUERENTE)

MARTHA HERNANDES MERIGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000257-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARTHA 

HERNANDES MERIGHI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020993-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021008-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEILANE DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 
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19/02/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021008-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEILANE DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021014-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KIARA DE FIGUEIREDO CORREA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE DOS 

SANTOS MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018192-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO DA SILVA CAMPOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Promovente do AR negativo, para no prazo de 05 (cinco) 

dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) da 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018210-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUVES GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013723-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CONCEICAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o AR é negativo. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013723-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CONCEICAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o AR é negativo. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018245-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE DE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR 

ALMEIDA FREITAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018261-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLUCIA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021367-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA FONSECA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. W. LACAVA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021721-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONEY DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO CUIABA - LTDA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINA NAATE BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ADINA NAATE 

BATISTA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARANTES MENDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022383-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NACIF SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS OAB - MT13040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022383-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NACIF SIRIO VILA REAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando adequação do valor da causa ao dano moral 

perseguido e ao pedido de inexistência de débito (art. 292, V do CPC c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE), sob pena de seu indeferimento (art. 330 do 

CPC). Havendo emenda com majoração do valor inicialmente dado à 

causa, desde logo, promova a Secretaria a correção do referido valor no 

sistema. II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022439-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022439-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- 

Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único do CPC), apresentando documentação que 

demonstre sua condição Empresarial, de forma legível e atualizada, sob 

pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, 

se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando 

opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - 

Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último 

ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 

123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato Social 

atualizado; - Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso, e procuração. Nesse sentido: 

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda.” II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020488-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020488-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. I- Conclusão indevida. 

Aguarde-se na Secretaria o prazo concedido à parte Reclamante no 

despacho de id. 27303026. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MUZZI MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000318-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE MUZZI 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA CARVALHO 

CARVIELLI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RAFAEL DE MOURA LIMA 04641936137 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000327-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRIS FERREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA SANTOS DE 

MORAES SILVA POLO PASSIVO: LUCAS RAFAEL DE MOURA LIMA 

04641936137 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEITON V DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINEARTE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS POLO PASSIVO: 

GLEITON V DE OLIVEIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000351-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAYANE 

SOARES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE 

APARECIDA MENDES PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022054-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAIS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para esclarecer quem faz parte do polo passivo, 

tendo em vista a divergência do cadastro e da petição inicial, no prazo de 

5 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019973-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERVESON ROCHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014608-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOARES RABELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o AR é negativo. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PRATES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000175-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARCI PRATES NUNES REQUERIDO: EMBU 

INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP 

Visto. I- A parte Reclamante, apesar de representada por advogado, não 

distribuiu o pedido de urgência no sistema PJE, em sistema de plantão, 

como deve acontecer no período de “recesso forense (20/12/2019 a 

06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação permaneceu em gabinete desde 

06/01/2020, sem manifestação do juízo. No mais, encerrado o “recesso 

forense”, e mesmo ainda estando no período de “férias dos advogados” 

(até 20/01/2020), possível a apreciação de medida de urgência. II- Emende 

a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando 

as fatura referentes aos meses de outubro/2016 a dezembro/2016 com os 

respectivos comprovantes de pagamentos de forma integral e legível, sob 

pena de indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020568-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL REGINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000375-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZENIL REGINA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA GUARIM 

DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020555-74.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

HOTEL MONCLOA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo da Reclamada: BOOKING 

COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA (CEP, RUA, Nº E 

BAIRRO) da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011514-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008369-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021925-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021925-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCIENE PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa 

lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao 

crédito, bem como, a restituição em dobro dos valores da fatura 

contestada. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que 

a constrição negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato 

atualizado do SERASA (abaixo). -------------------------------------- C O N S 

U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------------- NOME: 

MARIA LUCIENE PINHEIRO DATA NASCIMENTO: 16/04/1980 CPF: 

983.234.901-04 -------------------------------------- RESULTADO ---------------

----------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

- > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista -----

--------------------------------- * Esta consulta apresenta informações de 

registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. 

Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, 

devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------------------

- - - - - - - - - -  NUM.PROTOCOLO: 002.213.379.388-10 08/01/2020 

14:47:55-horario de Brasilia-FIM -------------------------------------- Posto isto, 

nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de 

tutela. No que tange a devolução dos valores, postergo sua análise para 

apreciação do pedido em sentença. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para apresentar a petição inicial, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para apresentar petição inicial, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELRY MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para apresentar petição inicial, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000385-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERNO DRESCH 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO PERTILE BORDA, DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003981-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do ID: 27536647 é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA COELHO BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000409-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANA 

COELHO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022045-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022045-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. I- A parte Reclamante, apesar de 

representada por advogado, não distribuiu o pedido de urgência no 

sistema PJE, em sistema de plantão, como deve acontecer no período de 

“recesso forense (20/12/2019 a 06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação 

permaneceu em gabinete desde 20/12/2019, sem manifestação do juízo. 

No mais, encerrado o “recesso forense”, e mesmo ainda estando no 

período de “férias dos advogados” (até 20/01/2020), possível a 

apreciação de medida de urgência. II- Não há pedido de antecipação de 

tutela; III- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando documentação que 

demonstre sua condição Empresarial, de forma legível e atualizada, sob 

pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, 

se for o caso, certidão de Registro; Civil das Pessoas Jurídicas, 

constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC); - Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no 

último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 

123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Documento pessoal do 

Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso. Nesse 

sentido: “Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa 

de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda.” IV- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000441-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022429-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 09:45 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022095-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 10:45 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021602-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES 04191377183 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 31/01/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022258-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY MARTINS STUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 31/01/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000351-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANE SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de 

balcão do SCPC, atualizado, sob pena de indeferimento da antecipação 

postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018426-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

JAQUELINE FERNANDES MARCON (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018426-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA, JAQUELINE FERNANDES MARCON, SERASA S/A. 

Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa 

lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao 

crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a 

constrição negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato 

atualizado do SERASA (abaixo). ------------------------------------------- ------

------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO 

DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------

------------------------------------ RAZ.SOC.: LOCADORA DE MAQUINAS 

MATO GROSSO NOME COML.: LOCAMAT CNPJ: 24.688.681/0001-90 ------

------------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* 

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------

---------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----

-------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES 

------------------------------------------- * CREDOR: COPACELMIX SERVICOS 

DE CONCRETO U SINADO LTDA ENT.ORIGEM: CDL - NOBRES / MT CNPJ 

DEVEDOR: 24.688.681/0001-90 DATA VENCIMENTO: 01/04/2016 TIPO: 
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COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 3710 VALOR: 2.400,00 DATA 

INCLUSAO: 26/08/2018 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: ATIVA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 66 3419-2504 DATA VENCIMENTO: 24/10/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0000000000024555 VALOR: 962,53 DATA 

INCLUSAO: 20/12/2019 * CREDOR: UNIMED ODONTO S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/07/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000000001449395 VALOR: 130,60 DATA INCLUSAO: 

12/10/2018 * CREDOR: UNIMED ODONTO S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/06/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000000001449394 VALOR: 130,60 DATA INCLUSAO: 

12/10/2018 * CREDOR: UNIMED ODONTO S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/05/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000000001449393 VALOR: 130,60 DATA INCLUSAO: 

12/10/2018 * CREDOR: UNIMED ODONTO S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/05/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000000001449392 VALOR: 130,60 DATA INCLUSAO: 

12/10/2018 * CREDOR: UNIMED ODONTO S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/05/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000000001449391 VALOR: 130,60 DATA INCLUSAO: 

12/10/2018 * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/03/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 00000000000492100765 VALOR: 177.265,24 DATA 

INCLUSAO: 01/04/2015 * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/03/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 00000000000492100764 VALOR: 164.886,76 DATA 

INCLUSAO: 01/04/2015 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------ ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------

----------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - NOBRES / MT ENDEREÇO: AV. 

GETULIO VARGAS, 1804 BAIRRO: CENTRO CIDADE: NOBRES / MT ---------

---------------------------------- RESULTADO ---------------------------------------

---- >Consta(m) um total de 9 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.213.563.894-6 08/01/2020 19:58:24-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------ Posto isto, nota-se que 

resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA FATIMA DE ALMEIDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000479-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMARA 

FATIMA DE ALMEIDA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIEL RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000491-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-31.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000496-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANI SOUZA 

BARROS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALÉRIA 

GRECCO TEIXEIRA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILAINE CRISTINA JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000513-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILAINE 

CRISTINA JOAQUIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO LACERDA BELCHIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HESTON MARIO 

JULIANGELO DA CUNHA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HILTON SANTOS DA SILVA POLO PASSIVO: CLODOALDO LACERDA 

BELCHIOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

GONCALINA BRITO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENILSON 

NUNES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014962-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEN SOUSA ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo de ID 

27552719, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS NOVAIS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA FERREIRA OAB - MT9138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JHONY YOSHIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIMAS NOVAIS 

CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELDA FERREIRA POLO 

PASSIVO: ELTON JHONY YOSHIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010250-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIEDSON NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZO BARROS ALMEIDA REUTER OAB - MT25055/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000563-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEY 

RODRIGUES FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

RODRIGUES, LORENZO BARROS ALMEIDA REUTER POLO PASSIVO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ANTUNES FRANCISCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

ANTUNES FRANCISCHETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010337-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015815-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008066-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27401091, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009678-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TURATO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013685-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALGALI MARE DE ALCANTARA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:00 Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.A.MARTINEZ RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000585-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: S.A.MARTINEZ RODRIGUES - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000212-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Visto. 

A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa lançada 

em seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao crédito. Em 

consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a constrição 

negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato atualizado do 

SERASA (abaixo). ------------------------------------------- C O N S U L T A D 

E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: VIVIANE 

DA SILVA DE SOUZA DATA NASCIMENTO: 04/08/1987 CPF: 

018.692.251-55 ------------------------------------------- RESULTADO ----------

--------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

------ > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista 

------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.214.100.430-9 09/01/2020 

17:20:50-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto 

isto, nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de 

tutela. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS PRADO DE ASSUNCAO 58144641191 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIMOES BARCELOS (REQUERIDO)

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE JORGE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000587-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSILENE JORGE 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS RUFINO POLO 

PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000497-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOANDERSON DA SILVA FREIRE REQUERIDO: OI S/A Visto. 

I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016613-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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STUDIO S FORMATURAS EIRELI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA GIOVANA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015330-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLE SOTIRIOS LIAMBOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000281-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: UNIMED 

NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA Visto. A presente reclamação só pode ser despachada 

nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a 

impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando os documentos de forma legíveis, o contrato 

de prestação de serviços, bem como adeque seu pedido as limitações do 

art. 8º da Lei 9.099/95, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II 

- Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000441-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, 

inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso 

ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas 

desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

apresentando as faturas e os seus respectivos comprovantes de 

pagamento dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de seu indeferimento 

(art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022170-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022170-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. A presente reclamação só pode ser 

despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a 

impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando o comprovante de inscrição de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), na modalidade consulta de balcão, sob 

pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022422-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022422-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. A presente reclamação só pode ser 

despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a 
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impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando comprovante de endereço (água, energia 

ou telefonia) atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado e o 

comprovante de inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito, emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), na modalidade consulta de balcão, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000050-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIRLENE ALVES COELHO REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. 

A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), apresentando as faturas e os seus 

respectivos comprovantes de pagamento dos últimos 06 (seis) meses de 

forma legível, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022050-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRIS MOCATO VENGRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, 

inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso 

ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas 

desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

apresentando instrumento procuratório atualizado e comprovante de 

endereço (água, energia ou telefonia) atualizado em seu nome, ou se em 

nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000170-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), apresentando CNPJ do ano corrente – 

documento oficial que comprove a condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte (opção do simples nacional ou certidão simplificada da 

JUCEMAT ou situação cadastral da pessoa jurídica), documento pessoal 

do sócio, procuração atualizada e devidamente assinada pelo sócio e as 

faturas discutidas nestes autos, sob pena de seu indeferimento (art. 330, 

do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021990-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021990-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta 

data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de 

acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 

horas desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). A parte Reclamante pugnou pela exclusão 

da inserção negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no 

órgão de proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este 

Juízo, verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA DATA 

NASCIMENTO: 22/11/1953 CPF: 327.821.101-44 --------------------------------

----------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT Obs: Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.212.799.764-9 07/01/2020 15:35:44-horario de 

Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isto, nota-se que 

resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Proceda o 

a p e n s a m e n t o  d e s t e  p r o c e s s o  a o  p r o c e s s o  n º 

1022008-07.2019.8.11.0001. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 
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substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022008-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022008-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta 

data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de 

acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 

horas desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). A parte Reclamante pugnou pela exclusão 

da inserção negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no 

órgão de proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este 

Juízo, verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA DATA 

NASCIMENTO: 22/11/1953 CPF: 327.821.101-44 --------------------------------

----------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT Obs: Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.212.799.764-9 07/01/2020 15:35:44-horario de 

Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isto, nota-se que 

resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022505-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022505-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A, SERASA S/A. Visto. A presente reclamação só 

pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo 

em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta 

data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando documento pessoal legível e o comprovante 

de inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo 

órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC ou SERASA), sob pena de 

seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022381-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AROLDO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022381-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO AROLDO DE ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), apresentando o comprovante de inscrição 

no cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo SCPC, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000285-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), apresentando as faturas discutidas de 

forma analítica, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022066-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022066-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Visto. A presente reclamação 

só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo 

em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta 

data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). Analisando os 

autos, observa-se que não há pedido de tutela antecipada. Assim, adote 

às providências necessárias para a realização da audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022222-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022222-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Visto. I- A parte Reclamante, 

apesar de representada por advogado, não distribuiu o pedido de urgência 

no sistema PJE, em sistema de plantão, como deve acontecer no período 

de “recesso forense (20/12/2019 a 06/01/2020)”. Deste modo, a 

reclamação permaneceu em gabinete desde 23/12/2019, sem 

manifestação do juízo. No mais, encerrado o “recesso forense”, e mesmo 

ainda estando no período de “férias dos advogados” (até 20/01/2020), 

possível a apreciação de medida de urgência. II- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando cópia do contrato de serviço de internet 

celebrado com a empresa Reclamada, sob pena de seu indeferimento (art. 

330 do CPC); III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CACIO GALDINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT COSTA THOMANN POLO 

PASSIVO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM LEMOS DE SOUZA YAMASHITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA KAREN DE ARAÚJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LILIAM LEMOS 

DE SOUZA YAMASHITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANNA 

LUCHOSKI ALVES IZAIAS POLO PASSIVO: TALITA KAREN DE ARAÚJO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VALENTIM CASARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELI 

VALENTIM CASARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA FERREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA ALMEIDA PIRES 

DE MIRANDA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000650-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA DA 

SILVA GONCALVES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000651-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA DA 

SILVA GONCALVES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000652-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARINA DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELLI COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000656-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANDRO LUIZ 

MARIANO BILHARES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: AGEMED 

SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000667-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000682-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELEIA DO 

AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCINEI BORGES DA SILVA 

POLO PASSIVO: CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LACESA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000684-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LACESA PIRES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON PORTELA 

FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ROMERO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000686-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOLINA 

NASCIMENTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

BORGES LANGE ADRIEN POLO PASSIVO: CANDIDO ROMERO DA 

CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000626-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando cópia dos 

holerites subsequentes ao mês de novembro, sob pena de indeferimento 

da medida de urgência (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000682-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELEIA DO AMARAL REQUERIDO: CASA PUBLICADORA 

DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando a nota fiscal emitida pela compra dos produtos, onde se 

apresente detalhadamente as mercadorias adquiridas, sob pena de 

indeferimento da medida de urgência (art. 330 do CPC). II- Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000697-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA 

GOMES CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE 

ARRUDA, DANIEL MELLO DOS SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019659-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA ARAUJO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019659-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA MARTINS EXECUTADO: ANGELA MARIA 

ARAUJO DE ARRUDA Visto. Intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentando comprovante 

atualizado de endereço em seu nome ou, se declinado em nome de 

terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019768-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAYNE CHRISTIAN OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019768-45.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV EXECUTADO: ELAYNE 

CHRISTIAN OLIVEIRA MARQUES Visto. Intime-se a parte Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão 

CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). Vencido o prazo, conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1019749-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

LETICIA JOANA LOPES PETEZOLD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019749-39.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV EXECUTADO: 

MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA, LETICIA JOANA LOPES 

PETEZOLD Visto. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado 

emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA MARIA DO 

SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULISSES GARCIA NETO POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RANIELE DOS 

SANTOS E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000697-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA GOMES CORDEIRO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Visto. I - Emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único do CPC), a fim de digitalizar histórico de pagamento 

emitido pela Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação de 

tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020426-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIAS FILHO (EXECUTADO)

CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUCIMARA OLIVEIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020426-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: CRISTIANE SOUZA 

DOS SANTOS, ANTONIO DIAS FILHO, LUCIMARA OLIVEIRA LOPES Visto. 

I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, para apresentar o contrato de compra e venda mencionado na 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido 

o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA SANCHES SEILER (REQUERENTE)

A. S. S. (INTERESSADO)

JACOB JOHN SEILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000724-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACOB JOHN 

SEILER e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDINEI RONQUE 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020620-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: RAFAELLA CARDOSO DOS SANTOS Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020161-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020161-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO Visto. Cite(m)-se 

a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do 

débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000734-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO DA 

ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020642-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES (EXECUTADO)

KARINE SOARES DA SILVA GARCES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020642-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES, KARINE SOARES 

DA SILVA GARCES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. Em se tratando de execução de taxa condominial, nos termos dos 

artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, incluem-se as parcelas 

vincendas, no curso da demanda. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, com depósito/indicação de bens à penhora ou 

justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) 

dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância, na 

primeira hipótese. Havendo concordância da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000738-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLA FANINI 

FRANKLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA FANINI 

FRANKLIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019788-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019788-36.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV EXECUTADO: RUI DE 

OLIVEIRA MARTINS JUNIOR Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020357-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ARMENTANO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AZARIAS DA SILVA NETO (EXECUTADO)

CARMEM LUCIA ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020357-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARMENTANO II EXECUTADO: 

JOSE AZARIAS DA SILVA NETO, CARMEM LUCIA ALVES DO 

NASCIMENTO Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar o documento pessoal do 

síndico de forma integral e legível, bem como, o regimento interno do 

condomínio, sob pena de indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- 

Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004192-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE BATISTA PINHEIRO PARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27566688, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019971-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSINEYA AUXILIADORA ALMEIDA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019971-07.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: GESSINEYA AUXILIADORA ALMEIDA NEVES Visto. Cite(m)

-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do 

débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020766-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CRISTINA MARTILIANO DA SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

MOACIR MARTINS FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020766-13.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

MOACIR MARTINS FERNANDES JUNIOR, MEIRE CRISTINA MARTILIANO DA 

SILVA FERNANDES Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar o demonstrativo de 

débito com o nome da parte correto, o cartão CNPJ atualizado emitido pelo 

site da Receita Federal e o regimento interno do condomínio, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000281-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: UNIMED 

NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA Visto. I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), apresentando o 

histórico de pagamento, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). 

II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BAUDSON FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000766-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO 

BAUDSON FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO RONDON 

GRACIOSO POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LIMA (INTERESSADO)

ILMA CAMILO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SILVA PINHORATI (REQUERIDO)

ADRIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO PINHORATI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000779-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMA CAMILO 

DOS SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERI GARCIA 

ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: RONEY SILVA PINHORATI e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019619-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA CARILIA SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019619-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME EXECUTADO: DIANA 

CARILIA SILVA DE LIMA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020225-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUBIA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020225-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: VANUBIA 

GONCALVES DA SILVA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO FRITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000784-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE 

AUGUSTO FRITZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2531 de 3769



LIMA PARREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021212-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência da LIMINAR deferida nos autos ID 

nº 27527045 . OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021212-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020254-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMARA NICARETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020254-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: JOMARA NICARETTA Visto. I- Intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar 

cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020254-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMARA NICARETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020254-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: JOMARA NICARETTA Visto. I- Intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar 

cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR JOSE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000790-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALADIR JOSE 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 11 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MAGAZINE GAYA - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000792-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENILDO NEVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENILDO NEVES DE SOUZA 

POLO PASSIVO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 11 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000794-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERONICA 

APARECIDA DA SILVA PENDEZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SIMONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000798-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMA SIMONE 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX 

RODRIGUES POLO PASSIVO: GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS 

E PECAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000815-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICE 

BALBINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAENE VALERIA CORREA DE MATOS OAB - 621.661.741-91 

(REPRESENTANTE)

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000832-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISLAENE 

VALERIA CORREA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000844-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURIPEDES DE 

SOUZA DAVI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014730-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)
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PROCESSO n. 1000851-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007696-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DA SILVA MOURA (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006985-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004407-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (INTERESSADO)

VANESSA BRESSAN KOEHLER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018998-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GUSTAVO ARAUJO MIRANDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020118-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006793-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE GOMES TRAJANO (REQUERIDO)

ANA GOMES TRAJANO (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014305-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011562-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BEZERRA PACHE 00156170175 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 12:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018945-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE ADELAIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010991-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIGUEL ARAUJO DO SANTO (REQUERIDO)

DEJANIR DO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo DE DEJANIR DOS SANTOS , bem como para 

no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer novo endereço completo da 

promovida contendo: CEP, RUA, Nº, QUADRA E BAIRRO, para citação ou 

querendo requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000823-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE SIQUEIRA NEGRAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando documentação que demonstre sua condição 

Empresarial, de forma legível e atualizada, sob pena de seu indeferimento 

(art. 330 do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples 

Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - Aos não 

optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, 

do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão 

atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – 

CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato Social atualizado; - Documento 

pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o 

caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. III- Promova a secretaria a devida 

correção dos dados inseridos no polo ativo no sistema PJE, conforme 

informado na petição inicial. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013082-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA FREITAS DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Promovente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o AR com a informação: "não proc". Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011524-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALFREDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E DO AR 

NEGATIVO, PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018227-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016597-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Promovente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o AR com a informação : não proc”, da Reclamada: COFCO 

INTERNACIONAL COTTON LTDA. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000865-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MTCASEMOD 

COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO, 

ROBINSON HENRIQUE PEREGO POLO PASSIVO: ELO7 SERVICOS DE 

INFORMATICA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000866-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DINAMICA 

COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: EDSON 

JOSE DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000867-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ALEXANDRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FRANCISCO SENATORE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000875-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

FRANCISCO SENATORE RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000877-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimo a patrona da parte autora para apresentar petição inicial, no prazo 

de 5 dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JODENIL CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000887-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JODENIL 

CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JODENIL CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000888-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JODENIL 

CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JODENIL CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000889-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANA 

RODRIGUES BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JODENIL CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000890-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

SANTANA CASSEANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JODENIL CARLOS DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000891-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013641-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILURDES DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 
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Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR JOSE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000790-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALADIR JOSE SAMPAIO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Visto. I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), apresentando o histórico de quitação 

das faturas do ano de 2019, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do 

CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016811-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FELIX DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016811-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENY FELIX DE MORAES REQUERIDO: TIM S/A Visto. I – 

Intime-se a parte reclamada para se manifestar no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000866-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

ME REQUERIDO: EDSON JOSE DE OLIVEIRA Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando documentação que demonstre sua condição 

Empresarial, de forma legível e atualizada, sob pena de seu indeferimento 

(art. 330 do CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples 

Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC); - Aos não 

optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, 

do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão 

atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – 

CNPJ/Ministério da Fazenda; - Documento pessoal do Empresário Individual 

ou sócio representante, conforme o caso. Nesse sentido: “Enunciado 

135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011867-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011867-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDINETE DA CRUZ SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 16 da lei nº 9.099/95). Cite-se a 

parte reclamada (art. 18 § 1º) para comparecer à audiência de conciliação 

(art. 16 da lei nº. 9.099/95), e nela, querendo, oferecer defesa escrita ou 

oral (art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17 § único), sem 

reconvenção (art. 31). Conste do AR/mandado que do não 

comparecimento da parte reclamada, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 20), com julgamento 

imediato da causa (art. 23). Walter Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010160-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TAVOLONI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-37.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000903-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELY SAMPAIO 

ROCHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ARRUDA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALVES TABACCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000904-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUIZA 

GONCALVES TABACCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTAVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA, GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA 

POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000351-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANE SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. I - No caso, determinada a emenda à inicial para 

juntada de comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, imprescindível à apreciação da 

urgência, a reclamante apresentou novamente o extrato do SPC/SERASA. 

II - Dessa forma, emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000905-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA 

FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019568-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DA SILVA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019568-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIS DA SILVA MARIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Resta demonstrado 

nos autos o cumprimento da antecipação de tutela de id. 26963694, 

naquilo que foi determinado: "a ligação de energia na UC indicada no 

contrato de locação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas." Razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de incidência da multa fixada. Aguarde-se a 

conclusão da instrução. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019568-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DA SILVA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019568-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIS DA SILVA MARIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Resta demonstrado 

nos autos o cumprimento da antecipação de tutela de id. 26963694, 

naquilo que foi determinado: "a ligação de energia na UC indicada no 

contrato de locação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas." Razão pela 
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qual, INDEFIRO o pedido de incidência da multa fixada. Aguarde-se a 

conclusão da instrução. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000908-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEMIS ROGERIO 

RODRIGUES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CAIXA SEGURADORA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000921-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRA SILVA 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE VIANA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000954-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERNANE VIANA 

DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAHMER (REQUERENTE)

DANIELA DE SOUZA VIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAHMER OAB - MT7395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO HOTELARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000956-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA DE 

SOUZA VIAL e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

DAHMER POLO PASSIVO: NOVA GESTAO HOTELARIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000976-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANIL DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDELUCY MARIA BEZERRA FONSECA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000981-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDELUCY MARIA 

BEZERRA FONSECA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANO ALVES ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000984-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN PABLO DA SILVA (REQUERENTE)

DONATO ALEXANDRE CAINELI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN PABLO DA SILVA OAB - MT27685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000984-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINCOLN PABLO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINCOLN PABLO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARA LORENA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L BORBA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000999-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARA LORENA 

LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS FERNANDA PEREIRA 

NOLETO POLO PASSIVO: A L BORBA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIM NEVES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27507971, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAZ PALMA ABEDRAPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO SOARES OAB - MG88196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 16:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. Bem como tomar conhecimento da Decisão/Despacho 

lançada nos autos ID Nº 24348662 .OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAZ PALMA ABEDRAPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO SOARES OAB - MG88196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1005336-21.2019.8.11.0001; Valor causa: R$ 15.154,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado e preparo 

ID27522120, foi interposto tempestivamente. Bem como intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) para, querendo apresentar(em) a(s) contrarrazões no prazo 

legal. . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO GADELHA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1057212-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO RECH LIMA OAB - MT16992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017189-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FOCO LEILOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009946-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS MORAIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 27725843, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SANTOS NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001025-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELSON SANTOS 

NOBRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GOMES FERREIRA NETO 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017541-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MIDDING (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSQUEM DA SILVA (REQUERIDO)

ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001045-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAILA TAIS DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001051-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

CAMPOS DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE 

BARROS SAMANIEGO, ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009148-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BRITO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado, habilitado nesta data, 

para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos ID 

Nº: 26549094, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOILDO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON MIRANDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001063-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZOILDO DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLY FURTUNATO, 

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ POLO PASSIVO: ARILSON MIRANDA 

DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PATRICK DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001076-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SANTOS CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN POLO PASSIVO: ALAN PATRICK DE 

OLIVEIRA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOILDO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON MIRANDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001063-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ZOILDO DE AMORIM REQUERIDO: ARILSON MIRANDA DE SOUZA 

Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando de forma integral e 

legível, documento pessoal e do veículo, bem como, comprovante de 

endereço em seu nome, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001079-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIANE JOSE 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NEVES MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE PROMOVIDA para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PATRICK DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001076-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS CONCEICAO REQUERIDO: 

ALAN PATRICK DE OLIVEIRA SILVA Visto. I - Emende a parte Reclamante 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando de 

forma integral e legível, os comprovantes de pagamento do contrato em 

questão, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008682-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009326-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY PATRICIA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes Promovidas, para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009326-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY PATRICIA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes Promovidas, para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000997-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000997-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO REQUERIDO: 

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI Visto. I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando comprovante de endereço (água, energia 

ou telefonia) atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado e a nota 

fiscal do produto adquirido, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do 

CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MAGAZINE GAYA - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Visto. I - Emende a parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), apresentando documento pessoal 

com foto e a nota fiscal do produto, sob pena de seu indeferimento (art. 

330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001093-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTINA DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006936-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES DE SOUZA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do reclamante, para no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o 
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pagamento efetuado no id: 27802237, para posterior expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001108-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL 

EVANGELISTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS POLO PASSIVO: BEST WAY 

TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001109-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZOZIMA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: BANCO IBI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA GRAZIELA OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ANDRE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FINALIDADE: Promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência de conciliação Tipo: Conciliação Juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/09/2019 Hora: 09:10 , a se realizar no CEJUSC - Rua: Tenente Alcides 

Duarte de Souza nº 275 - Bairro Duque de Caxias I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA GRAZIELA OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ANDRE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020023-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ROLDAO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020668-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018732-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE GALVAO DE ALENCAR PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004278-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARLENE SANTIAGO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022521-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022521-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos para nova análise da tutela. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019761-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MARTINS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016316-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO SANTIN SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020160-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO/AUSENTE Intimo a 

parte Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019666-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO OAB - MT12546-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REU)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001122-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

RONALDO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM (REQUERIDO)

WLADEMIR HERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003418-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA OLIVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009682-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA BUENO DE SOUZA SOARES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014419-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016275-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM SANCHES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000770-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000770-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CICERO CLAUDINO DA SILVA REQUERIDO: 

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP Visto. I – Cumpra-se como 

deprecado, servindo cópia de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da 

Lei n. 9.099/95. II – Após, devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009760-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado, habilitado nesta data. 

Bem como, INTIMO A PARTE RECLAMANTE, para tomarem conhecimento 

da SENTENÇA proferida nos presentes autos ID Nº 26062735, ficando 

ciente que, caso queiram, poderão propor recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000970-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALEXANDRE FOSSA BRENE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PANTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000970-02.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO ALEXANDRE FOSSA BRENE - ME REQUERIDO: 

CLAUDINEI PANTA DA SILVA Visto. I – Cumpra-se como deprecado, 

servindo cópia de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da Lei n. 

9.099/95. II – Após, devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015749-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IASMIM PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015749-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FORMATO IMAGENS LTDA - ME EXECUTADO: IASMIM 

PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 
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apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011049-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011049-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO EXECUTADO: 

JOAO BATISTA RODRIGUES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001129-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001129-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE DA SILVA AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - Emende a 

parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), apresentando as faturas de forma analítica dos 

meses de setembro e dezembro/2019, bem como regularize sua regularize 

sua representação processual, sob pena de seu indeferimento (art. 330, 

do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARANTES MENDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000267-71.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): JORGE ARANTES MENDES MAIA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Faculto à parte 

Reclamada a demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 2 

(dois) dias, sob pena de majoração da multa arbitrada. Havendo 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e 

não havendo manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MARTINS CHABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001158-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

MARTINS CHABA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA MAYUMI 

CARDOSO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH DE LARA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001160-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISABETH DE 

LARA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLY 

FURTUNATO, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ POLO PASSIVO: 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014362-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014362-43.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JOSE VIEIRA 

MATOS Visto. I- Emende a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único do CPC, emendar a inicial, apresentando o 

termo de acordo e novação de dívida, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015510-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015510-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JOAO 

CARLOS DA CONCEICAO NETO Visto. I- Emende a parte Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC, emendar a 

inicial, apresentando o CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal 

e a nota promissória citada na inicial, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015846-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE NUNES LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015846-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: GUSTAVO 

HENRIQUE NUNES LEMOS Visto. I- Emende a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC, emendar a 

inicial, apresentando o CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal 

e a nota promissória citada na inicial, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017081-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERLI CONCEICAO MACONHAO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017081-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MERLI 

CONCEICAO MACONHAO DE AMORIM Visto. I- Emende a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC, 

emendar a inicial, apresentando o CNPJ atualizado emitido pelo site da 

Receita Federal e a nota promissória citada na inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004779-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da condenação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020964-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGATHA RENATA DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020964-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA REQUERIDO: AGATHA 

RENATA DA CRUZ OLIVEIRA Visto. Remeta-se, com urgência a uma das 

Varas da Família desta Capital conforme determinado na decisão de id. 

27460359. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011272-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PAMELA DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011272-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: GABRIELA 

PAMELA DA SILVA FERNANDES Visto. Defiro o pedido de citação por 

Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de mov. 26091426, 

ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as 

prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001180-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THOMAS 

DORILEO LOUZICH SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018358-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018358-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR REQUERIDO: AMIL 

SAUDE LTDA Visto. Por um equívoco do sistema o processo continua 

concluso em Gabinete. Promova a Secretaria o cumprimento da decisão de 

id. 26518835. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012318-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012318-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA REQUERIDO: ALYSSON 

FERREIRA GOMES Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, 

no endereço indicado na petição de mov. 26091702, ficando desde já 

autorizadas, para o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 

212, §2º, do CPC. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007617-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MENES (REQUERIDO)

SIRLEI AVELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007617-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA DE MENES, SIRLEI AVELINA DE OLIVEIRA Visto. 

Indefiro o pedido de id. 27742147, uma vez que, já houve tentativa de 

citação no endereço indicado, conforme o AR digitalizado no id. 26123877, 

que retornou negativo. Portanto, intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURITA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006351-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

LURITA SILVA DE SOUZA Visto. À vista da ausência de intimação/citação 

da Reclamada, intime-se a parte Reclamante para no prazo de 10 (dez) 

dias, informar novo endereço, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do 

CPC). Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação 

voltem-me os autos conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013243-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CELIO BRUNO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013243-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CELIO 

BRUNO DE SOUZA Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, 

no endereço indicado na petição de mov. 26337892, ficando desde já 

autorizadas, para o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 

212, §2º, do CPC. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008202-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARSYANO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008202-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TARSYANO OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: CIELO S.A. 

Visto. À vista da ausência de intimação/citação da Reclamada, intime-se a 

parte Reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, informar novo 

endereço, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do CPC). Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012319-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. DUNIZ DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012319-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA REQUERIDO: T. DUNIZ 

DOS SANTOS - ME Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, 

no endereço indicado na petição Inicial, ficando desde já autorizadas, para 

o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013962-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013962-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Visto. Acolho o pedido apresentado pela parte Reclamante no id. nº 

27095268. Designe-se nova data para realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016964-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NUNES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016964-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

WANDERSON NUNES DUARTE Visto. Cite-se a parte reclamada nos 

endereço indicado na petição de id. 27245368, por carta precatória. A 

Portaria nº 774/2019/PRES/CGJ/CSJE, de 17/06/2019, que instituiu o 

procedimento de intimação mediante a utilização do aplicativo de 

mensagem “WhatsApp” no âmbito dos Juizados Especiais, criou 

mecanismos de funcionamento (art. 2º), bem como, fixou regra de adesão 

ao sistema (art. 3º). No caso, inexiste disponibilização das condições de 

cumprimento, bem como, demonstração da adesão ao serviço nos autos, 

sendo, portanto, inaplicável a medida à presente reclamação. Cumpra-se. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001191-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CANDIDO 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015037-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO ROBSON DE APRINIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015037-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ARIVALDO 

ROBSON DE APRINIO Vistos. Considerando que a citação por AR restou 

ineficaz (mov. 26803362), defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça. 

Ressalta-se que cumpre à parte fornecer os meios necessários ao 

cumprimento do mandado, nos termos da CNGC (item 3.3.26). Designe-se 

data para a realização da sessão de conciliação e expeça-se o mandado 

de citação. Intime-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMORIM DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001201-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL AMORIM 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001217-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIE INES 

DE CAMPOS RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

CARVALHO CARVIELLI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001232-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX DE SOUZA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO, LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LOPES BASTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001242-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: LUCAS LOPES BASTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001243-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: DIRCEU BARROS DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001252-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001257-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001257-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORHAYNE 

LUIZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORHAYNE LUIZA 

PEREIRA POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001260-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIENE DIAS DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001262-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERCI RAYAN 

DA SILVA BRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001263-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABEL CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001264-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMERE DE 

LIMA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSIMERE DE LIMA 

FONSECA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA GUIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001265-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FATIMA DA GUIA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO EGIDIO DE SALES (REQUERENTE)

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001283-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARMELITA DA 
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CONCEICAO SALES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

BONATO DE AMORIM POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA MARQUES PERES (AUTOR)

ARMANDO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001294-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARMANDO 

BORGES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO RONDON 

BORGES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONARI SANTANA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001314-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIONARI 

SANTANA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAINA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA IPIRANGA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001317-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAINA SILVA DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: LOTERICA IPIRANGA LIMITADA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA RODER E RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001334-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISA RODER E 

RICCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO FORTES 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXQSANDRO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001335-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: ALEXQSANDRO MARCELO DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SOUZA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001357-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIA SOUZA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001359-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MARTINS HENCKEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001371-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: GUSTAVO MARTINS HENCKEL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELLY CHRISTINNY APARECIDA SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001372-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANNIELLY 

CHRISTINNY APARECIDA SOUZA ARAUJO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAYNE CASSIA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001394-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLAYNE 

CASSIA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA GRAZIELA DA SILVA PENDEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001405-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRA 

GRAZIELA DA SILVA PENDEZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001409-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEIZE SIQUEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS DAVID BASTOS 

PEIXOTO POLO PASSIVO: PSK FORMATURAS EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001232-49.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALEX DE SOUZA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. I- 

Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 

do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente 

de negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONARI SANTANA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001314-80.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DIONARI SANTANA BEZERRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando 

comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de 

crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001359-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THIAGO DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. O pedido antecipatório pretende a 

determinação do juízo para: “ – abstenção da suspensão de energia 

elétrica, bem como a suspensão da cobrança do termo de confissão de 

divida...” Determino que emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas (art. 321, parágrafo único do CPC), para que: a) 

esclareça se houve a instauração de inquérito policial, perícia técnica ou 

outra providência administrativa relacionada ao caso, e, em caso positivo, 

apresente nos autos a sua conclusão com os respectivos documentos, se 

houver. Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIONIDIA DE ARAUJO FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES OAB - MT16415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001424-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIONIDIA DE 

ARAUJO FRANZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULINE DE 

ARRUDA RODRIGUES POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001409-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA REU: PSK FORMATURAS EIRELI - ME 

Visto. I - Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do CPC), apresentando de forma integral e legível, os boletos e 

seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como, o contrato de 

prestação de serviço, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001429-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: VIA 

VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009395-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI FAUSTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001429-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Visto. I- Emende a 

parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), 

apresentando a ordem de serviço nº 7009002082 narrada na inicial, sob 

pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000526-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA GONCALINA BRITO ALVES REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Visto. Justificada a ausência 

à audiência de conciliação. Redesigne a Secretaria nova data, com 

intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001445-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO MOREIRA PEREIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021666-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021666-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA TRENTIN REQUERIDO: ACHE 

UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE 

HOSPEDAGEM LTDA. Visto. Justificada a ausência à audiência de 

conciliação. Redesigne a Secretaria nova data, com intimação das partes. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001458-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGDA 

GUIMARAES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021944-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM TAKAGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021944-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: EDEM 

TAKAGI Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado 

emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). II- Havendo indicação correta do valor do débito 

pretendido é necessário corrigir o valor dado à causa (Enunciado nº 39 

FONAJE). Promova a Secretaria a correção do referido valor no sistema 

PJE. Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – 

II
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021026-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ERONILDES CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021026-90.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

MANOEL PEREIRA DA SILVA, ERONILDES CORREIA DA SILVA Visto. I- 

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita 

Federal e demonstrativo de débito com o nome da parte correto, sob pena 

de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022167-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

LUANA NAIARA PAULINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022167-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS EXECUTADO: 

LUANA NAIARA PAULINO DE ALMEIDA, FAUSTO VEDOVETO DE 

ALMEIDA, BANCO BRADESCO Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão 

CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal e ata de eleição do 

síndico em exercício, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- 

Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE OLIVEIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR OAB - BA37892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001481-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE OLIVEIRA 

MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSELITO DOREA LIMEIRA 

JUNIOR POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001482-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER LUCAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYWISON PAULA DE 

MORAES POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006093-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001492-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUCIA 

NASCIMENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA 

SILVA LOPES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001431-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 
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PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BERNARDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000449-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: GILBERTO 

BERNARDO DA SILVA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAHIBE FERIS ZAROUR BARUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000541-35.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE EXECUTADO: 

MAHIBE FERIS ZAROUR BARUA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001507-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021038-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MAGNO DE SOUZA AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021038-07.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

JEFFERSON MAGNO DE SOUZA AMARAL Visto. I- Intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para 

apresentar cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, 

sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 
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PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001507-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - Emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), a 

fim de digitalizar histórico de pagamento/consumo emitido através do site 

da Reclamada, bem como a fatura contestada, sob pena de indeferimento 

da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009478-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005929-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PERALTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DO VALE OAB - MT21347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO do 

Executado para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001181-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAMARES QUEIROZ DOS SANTOS REQUERIDO: TRÊS 

COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA Visto. I - Emende a parte reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

apresentando às faturas subsequentes a data do cancelamento informada 

pelo reclamado (01/06/2017), sob pena de seu indeferimento (art. 330, do 

CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA GRAZIELA DA SILVA PENDEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001405-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRA GRAZIELA DA SILVA PENDEZA REQUERIDO: 

LOJAS AMERICANAS S.A. Visto. Em análise dos autos, verifico que não 

há pedido liminar. Desta feita, proceda-se a diligência de citação da parte 

reclamada. Aguarde-se realização da audiência de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001523-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ SERAFIM 

DA COSTA MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001532-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILIAN 

ROBERTO PEREIRA SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA 

ALMEIDA PEREIRA DE SENA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021047-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

ANA MARCIA MORAIS DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021047-66.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, ANA MARCIA MORAIS DE 

SOUZA CAMPOS Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal, bem com, regimento interno 

do condomínio, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido 

o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021283-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021283-18.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: JOE 

RICARDO SANTOS DE ALMEIDA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão 

CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, bem com, regimento 

interno do condomínio, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- 

Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000997-82.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO REQUERIDO: MEGAPORTE 

DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI Visto. I - Intime-se a parte Reclamante 

para o cumprimento integral do despacho proferido no ID. nº 28007823, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito – II em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001523-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - Emende a 

parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), apresentando a fatura do mês de 

dezembro/2019 na forma analítica, sob pena de seu indeferimento (art. 

330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – 

II em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020732-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020732-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO COLETA DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. Conclusos os autos para decisão, contudo, o pedido liminar foi 

apreciado no ID. 27846634, sem notícia de descumprimento e/ou requerida 

outra diligência. Assim, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPI THIAGO LEAL BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001572-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELLIPI THIAGO 

LEAL BRUNO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 
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PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YUJI GUSHIKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001577-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YUJI GUSHIKEN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO CARLOS FURTADO 

CATUNDA POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO OAB - 393.576.351-49 

(REPRESENTANTE)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001607-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODILZA 

MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GLEICE HELLEN COSTA LEITE POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CUIABA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001611-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

LOURENCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE KELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001620-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEANNE KELLY 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO YURI GOMES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001621-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO POLO PASSIVO: RICARDO YURI GOMES DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ESTEBAN MOLINA SERNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001639-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

ESTEBAN MOLINA SERNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONYANI PRISCILA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR S DE ARAUJO - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001640-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONYANI 

PRISCILA DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DE 

OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: VALDEIR S DE ARAUJO - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEZIO GOMES MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001661-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSNEZIO GOMES 

MANGABEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA TEODORO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001680-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDA 

TEODORO DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YUJI GUSHIKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001577-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: YUJI GUSHIKEN REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Visto. I - Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando de forma 

integral e legível, a ordem de serviço da visita técnica narrada na inicial, 

bem como, o contrato de prestação de serviço, sob pena de indeferimento 

da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021383-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021383-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JULIANA 

PEREIRA ROSA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado 

emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021383-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021383-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JULIANA 

PEREIRA ROSA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado 

emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento (art. 924, I, 

do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NAYARA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001730-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAYARA DA 

SILVA CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA POLO PASSIVO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021444-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOPES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021444-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS EXECUTADO: MARIA 

LOPES DE SOUSA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta 

A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no 

prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021569-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES FRANCA THOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021569-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

LOURDES FRANCA THOMAZ Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal e demonstrativo de débito 

com o nome da parte correto, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do 

CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001745-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001713-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RIBEIRO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001747-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODOLFO 

RIBEIRO CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001730-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA DA SILVA CAMARGO REQUERIDO: CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME Visto. Não há 

pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte reclamada (art. 18 § 1º) 

para comparecer à audiência de conciliação (art. 16 da lei nº. 9.099/95), e 

nela, querendo, oferecer defesa escrita ou oral (art. 30), podendo haver 

pedidos contrapostos (art. 17 § único), sem reconvenção (art. 31). Conste 

do AR/mandado que do não comparecimento da parte reclamada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 

(art. 20), com julgamento imediato da causa (art. 23). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018192-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO DA SILVA CAMPOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021484-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

ROSELENE DE MORAES CALDAS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021484-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, ROSELENE DE MORAES CALDAS 

SOUZA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado emitido 

pelo site da Receita Federal e demonstrativo de débito com o nome da 

parte correto, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o 

prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019973-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERVESON ROCHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021878-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021878-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEONICE GALVAO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. A parte 

Reclamante promoveu junto ao 3º JEC (Juízo “I”), a reclamação nº 

1021747-42.2019.8.11.0001, onde houve pedido idêntico ao que se 

pretende nesta reclamação, com sentença proferida no ID. 27647909 

(aguardando trânsito em julgado). Fundamento. Decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. De todo o exposto, é possível extrair que a parte 

Reclamante não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da 

COISA JULGADA. Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, 

indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento da coisa julgada ocorrida no feito acima 

indicado. Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJe. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELLAYNE FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001763-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELLAYNE 

FREITAS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 
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KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021301-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES NAVARRETE HERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021301-39.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

ULISSES NAVARRETE HERNANDES Visto. I- Intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar 

cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021705-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERINETH GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021705-90.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: LAERTE 

ALVES DOS SANTOS, ERINETH GOMES DA SILVA SANTOS Visto. I- 

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita 

Federal e demonstrativo de débito com o nome da parte correto, sob pena 

de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021934-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA HABITACIONAL DE MATO GROSSO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021934-50.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: 

COOPERATIVA HABITACIONAL DE MATO GROSSO LTDA Visto. I- 

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita 

Federal e demonstrativo de débito com o nome da parte correto, sob pena 

de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018261-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLUCIA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LATURNER PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001775-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

LATURNER PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA MITER 

SIMON POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001776-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES OAB - MT22904/B (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1001776-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DUCALMA 

GONCALINA DA SILVA LAGARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA, LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES 

POLO PASSIVO: ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021909-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA BAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021909-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA EXECUTADO: 

JULIANA BAGGIO Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021943-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOHOR TAKAGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021943-12.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: TOHOR 

TAKAGI Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ atualizado 

emitido pelo site da Receita Federal, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021788-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021788-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: CARLOS 

GUSTAVO MARTINS RAFFA Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar cartão CNPJ 

atualizado emitido pelo site da Receita Federal e demonstrativo de débito 

com o nome da parte correto, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do 

CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001782-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEISE MARIA 

TRINDADE PASSOS CASELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DE FREITAS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000731-95.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA III EXECUTADO: PAULO 

EDUARDO DE FREITAS MOREIRA Visto. I- Intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar 

cartão CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal e a convenção 

do condomínio, sob pena de indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido 

o prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012614-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDETE SIBILIS DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO PARA O PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA PARTE. INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

O QUE ENTENDER DE DIREITO , NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000751-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: MARINA 

CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO Visto. I- Emende a parte Reclamante 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 
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apresentando comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se 

declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa 

do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 924, I, do 

CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na 

pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001802-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001805-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001142-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS CORONEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001142-41.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ EXECUTADO: ELTON CARLOS 

CORONEL Visto. I- Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar o título extrajudicial, sob 

pena de seu indeferimento (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016292-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINETE PAULINO DE PINHO OAB - MT21091/O-O (ADVOGADO(A))

HIGINO SOUZA DE PINHO OAB - MT23470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016292-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA REQUERIDO: ALPHAVILLE BUFFET 

LTDA - EPP Visto. Tendo em vista a justificativa apresentada no ID. 

28112425, defiro o pedido para redesignação da audiência de conciliação. 

Designe-se nova data para o ato. Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito – II em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000922-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANNA FLECK TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000922-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MARYANNA FLECK TEIXEIRA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007935-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELINO SANSONI CARDOSO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007935-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA EXECUTADO: 

ANTONIO MARCELINO SANSONI CARDOSO GOMES Visto. Defiro o pedido 

de citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição inicial, 

ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as 

prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009237-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1009237-94.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O 

Certifico que o recurso inominado e preparo ID: 27542427 , foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a(s) parte(s) recorrida(--s) para, 

querendo apresentar(em) a(s) contrarrazões no prazo legal. CUIABÁ, 20 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: DINA CALIXTO DE LIMA 

20/01/2020 16:19:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006595-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS GUILHERME CARVALHO VITOR DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009187-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE GONCALVES PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 

14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, 

na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA MARIA SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação, Sala: 3ª JEC Data: 

06/11/2019 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006120-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALI VEGGI ATALA JUNIOR OAB - MT24793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ENIO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006120-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHEUS EXECUTADO: REINALDO 

ENIO MARTINS Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, no 

endereço indicado na petição inicial, ficando desde já autorizadas, para o 

cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA MARIA SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013102-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

TIMOTEO JANUARIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013102-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA EXECUTADO: TIMOTEO 

JANUARIO DA SILVA NETO, BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR 

Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, no endereço 

indicado na petição de id. 27355294, ficando desde já autorizadas, para o 

cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA FERNANDES MACHADO OAB - RJ141289 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES SILVA OAB - RJ197370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MAXMILHAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE SOUZA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001822-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISMAEL DE 

SOUZA BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011246-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE, na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016292-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINETE PAULINO DE PINHO OAB - MT21091/O-O (ADVOGADO(A))

HIGINO SOUZA DE PINHO OAB - MT23470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001482-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WAGNER LUCAS DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Visto. I - Emende a parte reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

apresentando comprovante de endereço atualizado (água, energia ou 

telefonia) em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado no ID. 28103994 e comprovante de inscrição de seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo órgão SPC e 

SERASA, na modalidade consulta de balcão, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014115-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MILLENA PEDROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014115-62.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: FERNANDA MILLENA PEDROSO DE SOUZA Visto. Cite(m)

-se a(s) parte(s) Executada(s), por Oficial de Justiça, para pagar(em) o 

valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, 

com as advertências do artigo 774, do CPC, ficando desde já autorizadas, 

para o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. No caso de concordância da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Havendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018358-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001830-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONY FREITAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA NUNES POLO 

PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009517-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MANOEL DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos ID: 26613096, 

ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011424-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Visto. Faculto a parte Reclamada a se manifestar, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, quanto à alegação da ausência do pagamento das faturas 

dos meses de agosto e setembro/2019, uma vez que os débitos 

pertencem à matrícula de nº 519495-4, divergente da unidade 

consumidora discutida nestes autos (nº 519492-0), sob pena de 

majoração da multa arbitrada. Havendo manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Vencido o prazo e não havendo manifestação da parte 

Reclamada, certifique-se nos autos. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS EDGARD CORREA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001843-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

EDGARD CORREA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

PEREIRA CORREA POLO PASSIVO: V. A COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001833-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LUCIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAZAROTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001849-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

CAZAROTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA DE 

ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021681-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

DECISÃO Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c/ danos c/ pedido de 

tutela antecipada”, na qual busca o reclamante que a reclamada suspenda 

as faturas, restabeleça o fornecimento de água e não insira seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. Conforme disposição expressa do art. 300 

do CPC, para que se possa conceder a tutela de urgência, faz-se 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos 

que, in casu, ocorrem. Exsurge dos autos, que o reclamante está 

contestando duas faturas referente aos meses de agosto/2019 e 

setembro/2019, respectivamente nos valores de R$ 320,49 (trezentos e 

vinte reais e quarenta e nove centavos) e R$ 374,03 (trezentos e setenta 

e quatro reais e três centavos). O fornecimento de água é de serviço 

público, porque ela é um bem indispensável. Informa que o fornecimento 

de água foi suspenso. O perigo de dano é patente, uma vez que se trata 

de serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento adequado 

do serviço está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 

Por tais razões, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR que reclamada proceda ao restabelecimento do 

fornecimento de água na unidade consumidora nº 402364-1, no prazo de 

24 horas, bem como suspenda a cobrança das faturas e não insira o 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Consigno que 

essa decisão é válida apenas para os débitos discutidos nos autos. 

Arbitro, desde já, para o caso de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação e da audiência de conciliação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021653-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

D E C I S Ã O Trata-se de “ação revisional de consumo de energia elétrica 

c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência”, na qual pretende a 

reclamante que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia elétrica. Para que se possa conceder a tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano, requisitos que, in casu, ocorrem. Exsurge dos autos, que a 

reclamante está contestando as faturas emitidas no ano de 2019, pois o 

valor cobrado não corresponde a sua média de consumo. Consigna que 

tentou resolver o problema na via administrativa. O fornecimento de 

energia é de serviço público, porque ela é um bem indispensável, mas 

sujeito à contraprestação do consumidor via tarifa. O perigo de dano é 

patente, uma vez que se trata de serviço essencial, bem como a 

obrigação de fornecimento adequado do serviço está prevista no art. 22 

do Código de Defesa do Consumidor. Não se cogita em irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual. Por tais razões, DEFIRO parcialmente a concessão da tutela de 

urgência para o fim de DETERMINAR que a reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora nº 

6/218236-8, desde que seja pelos débitos discutidos nos autos. Arbitro, 

desde já, para o caso de descumprimento da medida, multa fixa no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação e da 

audiência de conciliação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021594-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO DE BARROS GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSEI DIRETO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

D E C I S Ã O Trata-se de “ação de indenização por danos morais c/c 

pedido de tutela de urgência”, na qual o reclamante pretende, em sede de 

liminar, que a reclamada cancele o serviço da plataforma de estudos. Com 

efeito, para a concessão de medida de urgência, necessário se apresenta 

a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de prova inequívoca e 

a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano 

irreparável ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Extrai-se dos autos que o 

reclamante no ano de 2017 contratou os serviços da reclamada, 

entretanto não realizou renovação. Apesar de não renovar o contrato, o 

reclamante foi surpreendido pela cobrança dos serviços durante o ano de 

2018 e 2019. Em contato com a reclamada para reaver os valores 

descontados indevidamente, teve a devolução de apenas R$ 286,80 

(duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), faltando o valor de R$ 

310,00 (trezentos e dez reais). Diante da negativa de devolução do valor 

cobrado indevido, o reclamante procurou o PROCON. Aí resta configurado 

o fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora verifica-se pelo risco da 

reclamada continuar a realizar os descontos. Por tais razões, DEFIRO a 

antecipação de tutela requerida e DETERMINO que a reclamada suspenda 

os serviços da plataforma, para tanto concedo o prazo de 48 horas. 

Arbitro, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa 

fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021692-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ARAUJO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021692-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEILA ARAUJO MIRANDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento da demanda ressai 

das alegações da parte Reclamante de que não promoveu adulteração no 

relógio medidor, portanto, não pode suportar a cobrança da recuperação 

de consumo no valor de R$ 1.781,82 (hum mil setecentos e oitenta e um 

reais e oitenta e dois centavos), referente ao mês de dezembro/2019. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço em relação ao 

parcelamento da recuperação de consumo, enquanto se discute a 

regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 

414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão não trata de 

possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da inexistência de 

discussão sobre faturas posteriores, sem necessidade da sua troca 

nesse momento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

da fatura de recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela 

fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias; e, c) a não suspensão do serviço em razão da fatura aqui discutida 

e, se já ocorrida, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Promova a Secretaria a inclusão do valor dado à causa no sistema, 

conforme informado na Petição Inicial. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem 

prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021699-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021699-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA MARA ALVES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção 

negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão de 

proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, 

verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: SANDRA MARA ALVES DATA NASCIMENTO: 

12/06/1970 CPF: 495.385.511-68 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM 

OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

BANCO SAFRA S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 25/11/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0000000000035361 VALOR: 576,99 DATA INCLUSAO: 10/12/2019 ---------

---------------------------------- ENDEREÇO SERASA -----------------------------

-------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 1 

registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ------------------

------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto 

ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta 

apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do 

SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos 

privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  N U M . P R O T O C O L O : 

002.205.768.722-11 19/12/2019 15:20:48-horario de Brasilia-FIM ------------

------------------------------- Posto isto, nota-se que resta prejudicada a 

análise do pedido de antecipação de tutela. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021713-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021713-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS REQUERIDO: ICATU 

SEGUROS S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, bem como, pelos descontos 

mensais realizados em seus holerites desde fevereiro de 2019 a título de 

“ICATU SEGUROS”. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de manter a cobrança dos serviços que, em tese, 

não foram contratados pela parte Reclamante. Isto posto, com fundamento 

no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior (dezoito reais e noventa centavos) realizado à título 

de “ICATU SEGUROS” dos proventos da parte Autora, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021759-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES MONTEIRO OAB - MT11931/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021759-56.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de ação nominada “declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada”, onde a parte reclamante pretende ter seus dados excluídos 

dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. O fundamento relevante da demanda ressai das 

alegações da parte reclamante, em que nega ter contraído os contratos de 

nºs DE04604010520657 e MP460466000017720066, sendo indevida a 

cobrança dos valores de R$ 1.827,54 (mil oitocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos) e R$ 4.901,51 (quatro mil novecentos e um 

reais e cinquenta e um centavos). Contudo, em consulta realizada ao 

Sistema CDL, extrai-se: ------------------------------------------- C O N S U L T 

A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO DATA NASCIMENTO: 05/08/1958 CPF: 

242.027.381-87 ------------------------------------------- RESULTADO ----------

--------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

------ > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista 

------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.205.769.700-5 19/12/2019 

15:21:36-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Deste 

modo, verifico que a liminar pleiteada perdeu o objeto, uma vez que não 

constam as restrições discutidas nestes autos. Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se a 

parte reclamada. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015409-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI DE FATIMA MESSIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015409-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSMARI DE FATIMA MESSIAS OLIVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO Visto. I –Converto o 

julgamento em diligência. A primeira parte Reclamada apresentou 

Contestação afirmando em síntese o cumprimento da decisão 
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antecipatória: “- que foi realizado estorno das despesas contestadas; - 

que foi realizado o reembolso de saldo na conta e no cartão de crédito da 

parte Reclamante; - que as referidas informações estarão disponíveis 

somente na fatura com vencimento em 10/01/2020.” A Impugnação ainda 

não foi apresentada pela parte Reclamante. Diante destas informações, 

postergo a análise da majoração da multa aplicada (id. 26981314) para 

sentença, visto que, após a instrução processual, será possível verificar 

se houve o cumprimento total ou parcial da tutela e ainda, determino: a) 

que as partes Reclamadas, apresentem nos autos cópia da fatura de 

cobrança com vencimento em 10/01/2020, logo que a mesma esteja 

fechada em seu sistema; e, b) Depois de apresentada a referida fatura, 

querendo, manifeste a parte Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. II - 

Intime-se a parte Reclamante para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação no prazo legal. III- Após cumpridas as determinações dos 

itens “a” e “b”, conclusos para sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021143-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Cuida-se de ação nominada “obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela provisória antecipada de 

urgência”, na qual busca a parte reclamante o restabelecimento imediato 

do fornecimento de água. Conforme disposição expressa do art. 300, do 

Código de Processo Civil, para que se possa conceder a tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano, requisitos que, in casu, ocorrem. Em síntese, a parte autora relata 

que teve o fornecimento de água interrompido em sua matrícula de nº 

519492-0, mesmo estando com todas as faturas adimplidas. Aí resta 

evidenciado a probabilidade do direito. Instada a se manifestar, a empresa 

requerida manteve-se inerte. O fornecimento de água é de serviço público, 

porque ela é um bem indispensável. O perigo de dano é patente, uma vez 

que se trata de serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento 

adequado do serviço está prevista no art. 22, do Código de Defesa do 

Consumidor. Por tais razões, DEFIRO a concessão da tutela de urgência 

para DETERMINAR que a reclamada proceda com o restabelecimento do 

fornecimento de água na matrícula de nº 519492-0, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. Arbitro, desde já, para o caso de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$500,00 (quinhentos reais). 

Considerando a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Já designada a 

sessão conciliatória, aguarde-se realização. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021835-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA REGINA DA SILVA OAB - MT26538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021835-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME DA SILVA TORRES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. Conforme determina o art. 2º, da Portaria nº 1.466-PRES-TJMT/2019, 

as medidas judiciais protocolizadas após as 15hs do dia 19/12/2019, 

deverão ser encaminhadas ao exame do Magistrado plantonista. 

Remeta-se, com urgência, nos termos da escala de plantão. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021836-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAS SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021836-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELMAS SIRIO VILA REAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Conforme determina o 

art. 2º, da Portaria nº 1.466-PRES-TJMT/2019, as medidas judiciais 

protocolizadas após as 15hs do dia 19/12/2019, deverão ser 

encaminhadas ao exame do Magistrado plantonista. Remeta-se, com 

urgência, nos termos da escala de plantão. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021852-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021852-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO AMARO DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Visto. Conforme determina o art. 2º, da Portaria nº 

1.466-PRES-TJMT/2019, as medidas judiciais protocolizadas após as 15hs 

do dia 19/12/2019, deverão ser encaminhadas ao exame do Magistrado 

plantonista. Remeta-se, com urgência, nos termos da escala de plantão. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016811-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FELIX DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016811-71.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GENY FELIX DE MORAES REQUERIDO: TIM S/A Cuida-se de 

ação nomeada “condenatória com pedido de indenização de danos morais 

bloqueio indevido de serviço essencial telefone fixo/residêncial c/c pedido 

antecipado de tutela de urgência” em face de TIM S/A. Em sede de liminar, 

a parte reclamante pugnou para que a reclamada procedesse com o 

desbloqueio de sua linha telefônica, uma vez que não há débitos 

pendentes que justifique o bloqueio. No ID. de nº 26284205, a liminar foi 
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deferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO a liminar 

vindicada com base do art. 84, do Código de Defesa do Consumidor, para 

o fim de DETERMINAR que a reclamada restabeleça a linha telefônica da 

reclamante (65-3641-9369), no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais).” Contudo, no ID de nº 27648538, a requerente 

informa que até o presente momento, a empresa reclamada não cumpriu 

com a determinação. Assim, requer que seja determinado à requerida para 

que seja cumprida a ordem judicial, bem como a majoração da multa 

aplicada pelo não cumprimento do despacho proferido no ID. nº 27390234. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido, para DETERMINAR que a reclamada 

restabeleça a linha telefônica da reclamante, de nº 65-3641-9369, no 

prazo de 48 horas. Arbitro, desde já, para a hipótese de descumprimento 

da medida, NOVA MULTA FIXA no importe de R$1.000,00 (mil reais). À 

Secretaria para que proceda com a habilitação do patrono da parte 

reclamada, conforme o ID. nº 27385496. Intime-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022030-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022030-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de que não tem 

relação jurídica com a Reclamada, bem como, pelo registro negativador 

que ao que tudo indica pertence à dívida de terceiro em relação Unidade 

Consumidora diversa do Reclamante. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança da dívida noticiada nos 

autos; e, b) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador 

pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Evidente que, em havendo prova da legalidade da 

negativação estará a parte Reclamada dispensada do cumprimento desta 

decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) respectivos(s) 

documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. Ainda, antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARANTES MENDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000267-71.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): JORGE ARANTES MENDES MAIA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/1893644-3 (carta ao 

cliente), no mês de janeiro/2020, com fixação de recuperação de consumo 

no valor de R$ 600,06 (seiscentos reais e seis centavos), referente ao 

período de março/2019 a abril/2019. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final se justifica em relação à possível suspensão do 

fornecimento do serviço em relação à fatura de recuperação de consumo, 

bem como, a sua cobrança enquanto se discute a regularidade da 

inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por 

fim, considerando que a discussão não trata de possível “defeito” do 

relógio medidor, bem como, diante da inexistência de discussão sobre 

faturas posteriores, sem necessidade da sua troca nesse momento. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança da fatura de 

recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante no cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se 

já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) a não suspensão do 

serviço em razão da fatura aqui discutida; e, d) Indefiro o pedido de 

depósito do débito discutido nos autos, tendo em vista, que a consignação 

em pagamento possui procedimento especial (arts. 539 a 549 do CPC) não 

sendo o rito compatível com os Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei 

9.099/95). Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000274-63.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUCIENE DOS SANTOS MOURA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão das 

faturas de consumo acostada à inicial, bem como, da prova 

pré-constituída da inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário 

na UC nº 355491-0. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança das faturas de consumo acostada à inicial; 

b) não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão 

desta e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova 
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a suspensão do serviço em razão das faturas discutidas e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; d) promova a 

substituição do relógio medidor na UC nº 355491-0, no dia 16/01/2020, 

entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão 

equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas de 

consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos cópia 

das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 

A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as condições 

técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a Empresa 

Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022521-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022521-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A parte Reclamante, apesar de representada por advogado, 

não distribuiu o pedido de urgência no sistema PJE, em sistema de plantão, 

como deve acontecer no período de “recesso forense (20/12/2019 a 

06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação permaneceu em gabinete desde 

01/01/2020, sem manifestação do juízo. No mais, encerrado o “recesso 

forense”, e mesmo ainda estando no período de “férias dos advogados” 

(até 20/01/2020), possível a apreciação de medida de urgência A permitir 

a antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não 

se encontram presentes, posto que as informações são unilaterais e os 

fatos são controvertidos, uma vez que o número da fatura contestada 

difere com a retificada recebida por e-mail, e somente podem ser melhor 

analisados sob o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021922-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021922-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A parte Reclamante, apesar de representada por 

advogado, não distribuiu o pedido de urgência no sistema PJE, em sistema 

de plantão, como deve acontecer no período de “recesso forense 

(20/12/2019 a 06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação permaneceu em 

gabinete desde 20/12/2019, sem manifestação do juízo. No mais, 

encerrado o “recesso forense”, e mesmo ainda estando no período de 

“férias dos advogados” (até 20/01/2020), possível a apreciação de medida 

de urgência. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão das 

faturas de consumo acostada à inicial, bem como, da prova 

pré-constituída da inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário 

na UC nº 76081-1. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança das faturas de consumo acostada à inicial; 

b) não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão 

desta e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova 

a suspensão do serviço em razão das faturas discutidas e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; d) promova a 

substituição do relógio medidor na UC nº 76081-1, no dia 17/01/2020, entre 

8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão 

equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas de 

consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos cópia 

das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 

A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as condições 

técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a Empresa 

Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021949-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021949-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REJANE CRISTINA DE BRITO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Visto. A parte Reclamante, apesar de representada por advogado, 

não distribuiu o pedido de urgência no sistema PJE, em sistema de plantão, 

como deve acontecer no período de “recesso forense (20/12/2019 a 

06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação permaneceu em gabinete desde 

20/12/2019, sem manifestação do juízo. No mais, encerrado o “recesso 

forense”, e mesmo ainda estando no período de “férias dos advogados” 
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(até 20/01/2020), possível a apreciação de medida de urgência. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo acostada à inicial, bem como, da prova pré-constituída da 

inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário na UC nº 

418339-8. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança da fatura de consumo acostada à inicial; b) 

não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão desta 

e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova a 

suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; d) promova a 

substituição do relógio medidor na UC nº 418339-8, no dia 17/01/2020, 

entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão 

equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas de 

consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos cópia 

das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 

A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as condições 

técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a Empresa 

Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. No mais, considerando a não 

diligência do advogado da parte Reclamante na correta identificação do 

número de CPF, o cadastro da mesma encontra-se equivocado, porém, 

possível a visualização da numeração correta pelo documento de 

identificação acostado nos autos (id. 27679999). Deste modo, promova a 

secretaria a correta alteração da parte Reclamante no cadastro do 

sistema PJE. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022005-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022005-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANUELY DA SILVA BARRETO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. 

Reclamação que pretende em antecipação de tutela a suspensão da 

cobrança de dívida, sob a alegação de inexistência de relação jurídica. 

Porém, no extrato datado de 25/08/2019 do SCPC juntado pela parte e do 

atual do SERASA (abaixo), consta a existência de outros registros, não se 

podendo afirmar, de início, a necessidade da medida. -------------------------

------------------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: EMANUELY DA SILVA BARRETO DATA 

NASCIMENTO: 14/02/1997 CPF: 054.874.871-38 --------------------------------

----------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT ---------------------------

---------------- * CREDOR: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 20/05/2015 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 0001409279 VALOR: 379,93 

DATA INCLUSAO: 15/03/2019 ------------------------------------------- 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE 

GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / 

MT ------------------------------------------- RESULTADO --------------------------

----------------- >Consta(m) um total de 1 registro(s), sendo detalhado(s) 

o(s) acima apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar 

o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------

---------------------------- * Esta consulta apresenta informações de 

registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. 

Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, 

devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------------------

--------------- NUM.PROTOCOLO: 002.213.477.992-9 08/01/2020 

16:38:58-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020073-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE GONCALVES PEREIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Recebo a 

manifestação de id. 27493292, como pedido de reconsideração do 

deferimento da antecipação de tutela (incabível embargos de declaração 

de decisão interlocutória em sede de juizado especial), razão pela qual, 

não é necessária a manifestação da parte contrária. O pedido é de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela 

urgência. Em que pese a bem articulada argumentação, não identifico 

elemento novo que justifique alteração da decisão já lançada, isso porque, 

embora a parte Reclamante tenha juntado novas provas nos autos (id. 

27614628/27614632), as mesmas não demonstram sem sombra de 

dúvidas, que a realização das alterações elétricas citadas no recibo foram 

realizadas nos imóveis em questão e ainda, nas datas mencionadas na 

inicial, razão pela qual mantenho, pelos próprios fundamentos a decisão 

anterior. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020073-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE GONCALVES PEREIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Recebo a 

manifestação de id. 27493292, como pedido de reconsideração do 

deferimento da antecipação de tutela (incabível embargos de declaração 

de decisão interlocutória em sede de juizado especial), razão pela qual, 

não é necessária a manifestação da parte contrária. O pedido é de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela 

urgência. Em que pese a bem articulada argumentação, não identifico 

elemento novo que justifique alteração da decisão já lançada, isso porque, 

embora a parte Reclamante tenha juntado novas provas nos autos (id. 

27614628/27614632), as mesmas não demonstram sem sombra de 

dúvidas, que a realização das alterações elétricas citadas no recibo foram 

realizadas nos imóveis em questão e ainda, nas datas mencionadas na 

inicial, razão pela qual mantenho, pelos próprios fundamentos a decisão 

anterior. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019980-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019980-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA MARIA BAMBERG REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar nula a decisão de id. 27352335, 

visto que, havia tempo hábil para a juntada dos documentos requisitados 

no despacho de id. 27249690. A possibilidade de antecipação de tutela 

antecipada nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC 

c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda 

resta, aparentemente, consubstanciado na alegação de negativa de 

contratação das linhas telefônicas nº 65-99629-9844 e nº 65-99948-8789 

, referente ao CPF nº 420.318.420-72, e o reconhecimento em tese, de 

realização de cobrança indevida, pela parte reclamada ao emitir boletos 

para pagamento e a inserir seus dados no SERASA. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de manter ativa a 

cobrança por serviço de telefonia móvel não contratado e sua 

consequente exigibilidade, bem como, pelo risco de limitar o acesso da 

parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos 

de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes da linha telefônica: 65-99629-9844 e 65-99948-8789 , 

referente ao CPF nº 420.318.420-72; e, b) abstenha de incluir o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, referente as linhas não 

contratas pela Reclamante. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019980-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019980-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA MARIA BAMBERG REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar nula a decisão de id. 27352335, 

visto que, havia tempo hábil para a juntada dos documentos requisitados 

no despacho de id. 27249690. A possibilidade de antecipação de tutela 

antecipada nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC 

c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda 

resta, aparentemente, consubstanciado na alegação de negativa de 

contratação das linhas telefônicas nº 65-99629-9844 e nº 65-99948-8789 

, referente ao CPF nº 420.318.420-72, e o reconhecimento em tese, de 

realização de cobrança indevida, pela parte reclamada ao emitir boletos 

para pagamento e a inserir seus dados no SERASA. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de manter ativa a 

cobrança por serviço de telefonia móvel não contratado e sua 

consequente exigibilidade, bem como, pelo risco de limitar o acesso da 

parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos 

de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes da linha telefônica: 65-99629-9844 e 65-99948-8789 , 

referente ao CPF nº 420.318.420-72; e, b) abstenha de incluir o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, referente as linhas não 

contratas pela Reclamante. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013217-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

DECISÃO Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta 

data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de 

acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 

horas desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). A possibilidade de antecipação de tutela 
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cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda ressai 

das alegações da parte reclamante, que contesta as faturas dos meses 

de junho e julho/2019, respectivamente nos valores de R$ 284,62 

(duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), onde 

inicialmente estava majorada no valor de R$ 506,30 (quinhentos e seis 

reais e trinta centavos) e R$ 266,27 (duzentos e sessenta e seis reais e 

vinte e sete centavos), sob o argumento de que não correspondem ao seu 

real consumo. O justificado receio de ineficácia do provimento final se 

justifica em relação à possível suspensão do fornecimento do serviço. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada, até ulterior deliberação deste 

juízo, a não suspensão do serviço na unidade consumidora de nº 

6/217543-8, em razão das faturas aqui discutidas. Para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, estabeleço multasimples, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo 

descumprimento injustificado. Ainda, antevendo a relação consumerista 

entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo 

que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto 

presentes os requisitos legais. Ademais, acolho o pedido de redesignação 

de audiência, consoante a manifestação apresentada no ID. de nº 

27870303. Designe-se nova data para a sessão conciliatória. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022374-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022374-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A presente 

reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de 

urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, 

solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK 

#158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). A 

possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados Especiais, deve 

obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. 

art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na 

afirmação da parte Reclamante de que a cobrança no valor de R$ 590,66 

(quinhentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) é indevida, tendo 

em vista que está adimplida. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada, até ulterior 

deliberação deste juízo, que exclua o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Evidente que, em havendo prova da 

legalidade da negativação estará à parte Reclamada dispensada do 

cumprimento desta decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) 

respectivos(s) documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021895-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021895-53.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PEDRO ALVES DAMASCENO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Visto. A presente reclamação só pode ser despachada 

nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a 

impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). A possibilidade de 

antecipação de tutela nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na afirmação da parte 

Reclamante de que não tem relação jurídica com a Reclamada desde o 

mês de julho/2018, sendo indevida a cobrança no valor de R$ 785,05 

(setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição 

nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art.84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada, 

até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança da dívida 

noticiada nos autos; e, b) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro 

negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Evidente que, em havendo prova da legalidade da 

negativação estará à parte Reclamada dispensada do cumprimento desta 

decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) respectivos(s) 

documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000198-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO 
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REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Visto. A presente 

reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de 

urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, 

solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK 

#158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não 

se encontram presentes, posto que as informações são unilaterais e os 

documentos apresentados pela parte Autora não indicam sem margem de 

dúvidas a ocorrência dos fatos alegados na inicial, restando prudente 

aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000246-95.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA SELMA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A presente 

reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de 

urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, 

solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK 

#158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante, no qual 

pretende ter os seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Em análise dos 

autos, não se colhe a presença dos requisitos necessários, pois o 

reclamante possui outra inscrição, o que permite verificar que a parte 

convive com restrições, nada se verificando dos autos que permita inferir 

a alegada urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada, em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021987-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021987-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODINIL BISPO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A presente 

reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de 

urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, 

solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK 

#158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda ressai das alegações da parte reclamante, que 

contesta a fatura do mês de novembro/2019, no valor de R$ 445,30 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), sob o 

argumento de que não corresponde ao seu consumo médio mensal. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço, bem como bem como o 

possível registro negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspensão da cobrança da fatura do mês de novembro/2019; b) a não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela 

fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 05 (cinco) 

dias; c) a não suspensão do serviço na unidade consumidora de nº 

6/2051475-8, em razão da fatura aqui discutida. Para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, estabeleço multa simples, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo 

descumprimento injustificado. Ainda, antevendo a relação consumerista 

entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo 

que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto 

presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como intime-se do deferimento da 

antecipação por Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021148-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021148-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA SANTINA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, 

inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso 

ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas 

desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). Reclamação endereçada ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, conforme decisão juntada no id. nº 

27482380 (fls. 63/64). Posto isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA do juízo e, determino a imediata remessa do 

feito ao juízo já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022338-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILNETE DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CBA UNIDADE ADM DO SUB PROJETO 

(REQUERIDO)

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022338-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ZILNETE DE ALMEIDA OLIVEIRA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CBA UNIDADE ADM DO SUB PROJETO, GUAXE ENCOMIND 

PARTICIPACOES S/A Visto. A presente reclamação só pode ser 

despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a 

impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). Reclamação 

endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Posto 

isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA do 

juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE SOUZA CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000330-96.2020.8.11.0001. AUTOR(A): 

EVA MARIA DE SOUZA CASSIANO RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. A 

presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo 

já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000388-02.2020.8.11.0001. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. A 

presente reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o 

pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema 

PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. 

(SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo 

já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000385-47.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERNO DRESCH REQUERIDO: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA Visto. A presente reclamação só 

pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo 

em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta 

data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). Ação endereçada 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Posto isso, nos 

termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA do juízo e, 

determino a imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito – II em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021088-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FREITAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021088-33.2019.8.11.0001. AUTOR(A): 

KELLEN FREITAS OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. A presente 

reclamação só pode ser despachada nesta data, inclusive o pedido de 

urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, 

solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK 

#158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo 

já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA OAB - MT26050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, 

inclusive o pedido de urgência, tendo em vista a impossibilidade de acesso 

ao sistema PJe, solucionado nesta data pela CGJ por volta das 17 horas 

desta data. (SDK #158730 e Of. 003/2019-GAB - CIA nº 

0700593-07.2020.8.11.0001). A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 
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consubstanciado na afirmação da parte reclamante de que não tem 

relação jurídica com a reclamada, bem como pelo registro negativador. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte reclamante ao crédito, por eventual indevida 

restrição nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento 

no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

reclamada, até ulterior deliberação deste juízo, que exclua o nome da parte 

reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Evidente que, em havendo 

prova da legalidade da negativação estará à parte reclamada dispensada 

do cumprimento desta decisão, contudo, dependente da apresentação do 

(s) respectivos (s) documento (s), no mesmo prazo acima assinalado. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte reclamante, porquanto presentes os 

requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022497-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COSTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022497-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DOS REIS COSTA DE CARVALHO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Visto. A parte Reclamante, apesar de representada 

por advogado, não distribuiu o pedido de urgência no sistema PJE, em 

sistema de plantão, como deve acontecer no período de “recesso forense 

(20/12/2019 a 06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação permaneceu em 

gabinete desde 31/12/2019, sem manifestação do juízo. No mais, 

encerrado o “recesso forense”, e mesmo ainda estando no período de 

“férias dos advogados” (até 20/01/2020), possível a apreciação de medida 

de urgência. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, 

da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do 

FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, em tese, 

consubstanciado na alegação de negativa de relação jurídica e prova da 

negativação. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000667-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante, no qual pretende ter os seus 

dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Em detida análise dos autos, 

não se colhe a presença dos requisitos necessários, pois o reclamante 

possui outra inscrição, o que permite verificar que a parte convive com 

restrições, nada se verificando dos autos que permita inferir a alegada 

urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

vindicada, em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSICA MENDES DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000695-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA FRANCO DE MORAES REQUERIDO: GEISSICA 

MENDES DELGADO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável à demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações são unilaterais e os documentos apresentados 

pela parte Autora não indicam sem margem de dúvidas a ocorrência dos 

fatos alegados na inicial, restando prudente aguardar o contraditório. Isto 

posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000734-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante, no qual pretende ter os seus 

dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Em análise dos autos, não se 

colhe a presença dos requisitos necessários, pois o reclamante possui 

outra inscrição, o que permite verificar que a parte convive com 

restrições, nada se verificando dos autos que permita inferir a alegada 

urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar 

vindicada, em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011562-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BEZERRA PACHE 00156170175 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011562-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO BEZERRA PACHE 00156170175 REQUERIDO: OI 

S/A Visto. A presente reclamação só pode ser despachada nesta data, 

inclusive o pedido de urgência, tendo em vista que por um equívoco da 

Secretaria, o processo voltou concluso para pasta diversa da tutela de 

urgência. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrada a 

existência do contrato de prestação de serviço de telefonia, a alegação da 

parte Reclamante de que não alterou seu plano junto à Reclamada, a 

demonstração de alteração dos valores cobrados em comparação aos 

pagamentos realizados, conforme se verifica nos comprovantes de 

pagamentos juntados, a fatura de cobrança em tese indevida, no valor de 

R$ 1.773,39 (mil setecentos e setenta e três reais e trinta e nove 

centavos) e na prova oportunizada pela parte Autora indicando os 

respectivos protocolos de ligações pelos quais solicitou a correção do 

valor cobrado, bem como pelo áudio de gravação anexado aos autos. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de permitir a cobrança reiterada de débito pelo qual a Reclamante afirma 

estar em dissonância com o real valor contratado, bem como, pelo risco de 

limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida 

restrição nos bancos de dados de proteção, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado e ainda, pela possibilidade de suspensão do serviço essencial 

nos dias de hoje. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo para: a) suspensão da dívida representada 

pelo título discutido; b) suspensão do protesto dos títulos indicados na 

inicial; c) seja oficiado ao Cartório de Notas onde depositados os títulos 

para conhecimento; d) que proceda os ajustes necessários no cadastro 

da parte Reclamante, a fim de que o serviço de telefonia prestado seja 

cobrado nos limites contratados, no prazo de 05 (cinco) dias; e, f) 

Promova a Secretaria a redesignação de nova data para realização da 

audiência de conciliação. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021510-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021510-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGNA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. Reclamação que 

pretende em antecipação de tutela a exclusão do nome da reclamante do 

órgão de proteção de crédito, sob a alegação de inexistência de relação 

jurídica. Porém, no extrato datado de 09/01/2020 do SCPC juntado pela 

parte, consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, de 

início, a necessidade da medida. Assim, havendo outras anotações e não 

discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido antecipatório. Trata-se de relação 

de consumo e estão presentes os requisitos legais para a inversão do 

ônus da prova, a qual defiro, exceto no que tange àquelas de conteúdo 

negativo, por tal caraterística insuscetíveis de transferência ao polo 

oposto. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta AR, salvo se possível a via eletrônica, com 

as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000855-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAETANO DOS SANTOS OAB - 830.005.772-20 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000855-78.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: MIGUEL CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. Pretende, 

liminarmente, a suspensão da cobrança da respectiva fatura, e que a 

Reclamada se abstenha de suspender o fornecimento do serviço. A 

permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca 

do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia 

do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, 

não se encontram presentes, posto que analisando o histórico da UC 

apresentada com a inicial, não há indicação de oscilação relevante a 

justificar intervenção judicial, mas sim um consumo gradativo pelo 

consumidor. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2584 de 3769



responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PASQUINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000818-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILO PASQUINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda 

ressai das alegações da parte Reclamante, onde a mesma contesta a 

fatura do mês de fevereiro/2018, com fixação de recuperação de 

consumo, no valor de R$ 4.299,42 (quatro mil duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta e dois centavos), consignando a ocorrência de possível 

furto de energia ou falha do medidor, contudo, argumenta que a empresa 

Reclamada não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (T.O.I.). O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço em relação à fatura de 

recuperação de consumo, bem como, a cobrança da fatura de 

recuperação de consumo. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, 

até ulterior deliberação deste juízo, a suspensão da cobrança da fatura de 

recuperação de consumo trazida com a inicial. Para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, estabeleço multa simples, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo 

descumprimento injustificado. Ainda, antevendo a relação consumerista 

entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo 

que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto 

presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000844-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURIPEDES DE SOUZA DAVI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante, onde a mesma 

contesta a fatura do mês de dezembro/2019, no valor de R$ 1.168,81 (mil 

cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), sob o argumento 

de que esta não corresponde ao seu consumo. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pela limitação do acesso da 

parte Reclamante ao serviço essencial. Isto posto, com fundamento no art. 

84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo: a) a suspensão da 

cobrança da fatura do mês de dezembro/2019; e, b) o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 

6/321282-6, no prazo de 24 horas, em razão da fatura aqui discutida. Para 

a hipótese de descumprimento da presente decisão, estabeleço multa 

simples, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta 

criminal pelo descumprimento injustificado. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAENE VALERIA CORREA DE MATOS OAB - 621.661.741-91 

(REPRESENTANTE)

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000832-35.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ISLAENE VALERIA CORREA DE MATOS INTERESSADO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento da demanda é o alto consumi 

nas faturas dos meses de novembro e dezembro/2019, respectivamente 

nos valores de R$ 408,37 (quatrocentos e oito reais e trinta e sete 

centavos) e R$ 513,90 (quinhentos e treze reais e noventa centavos). O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pela 

limitação do acesso da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como 

o possível registro negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo: a) o 

restabelecimento do fornecimento de água na unidade com matrícula de nº 

70337-0, no prazo de 24 horas, em razão das faturas aqui discutidas; e, 

b) a não inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador 

pelas faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 

05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000794-23.2020.8.11.0001. 
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REQUERENTE: VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela antecipada 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163, do FONAJE. Pretende a parte Reclamante a concessão de tutela 

antecipatória, a fim de determinar que a Reclamada cancele a cobrança do 

serviço adicional “Netflix”, no valor de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e 

noventa centavos), alegando que teve o serviço adicionado 

arbitrariamente em seu plano, uma vez que afirma não ter contratado. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final exsurge da 

continuidade das cobranças indevidas em seu plano. Presentes os 

requisitos legais, conforme art. 84,§ 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a antecipação pretendida, determinando que a 

Reclamada promova a suspenção da cobrança noticiada nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como intime-se do deferimento da 

antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000815-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAUDICE BALBINO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação 

da tutela, indispensável à demonstração inequívoca do fundamento 

relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento 

final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se 

encontram presentes, posto que as informações são unilaterais e os 

documentos apresentados pela parte Reclamante não indicam sem 

margem de dúvidas a ocorrência dos fatos alegados na inicial, restando 

prudente aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000281-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: UNIMED 

NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, 

da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do 

FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na demonstração da contratação do serviço, a cláusula 

abusiva e, em tese, do estado de urgência. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao serviço (atendimento), em momento de aparente 

urgência/necessidade. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REEMBOLSO DEVIDO. 

HOSPITAL CREDENCIADO. RECUSA DA TABELA PADRÃO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura 

para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para 

procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de 

doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de 

medicamento domiciliar. Precedentes. 2. A modificação das conclusões do 

v. acórdão recorrido, nos moldes em que postulado pela ora recorrente, 

demandaria a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as 

partes e das peculiaridades fáticas do tratamento pleiteado, o que 

encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

questão relativa à negativa do hospital de receber os valores 

estabelecidos na tabela padrão não foi tratada pelas instâncias ordinárias, 

inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento. Incide, no ponto, a 

Súmula 211/STJ, pois não houve alegação específica, nas razões do 

recurso especial, quanto a violação do art. 535 do CPC/73. 4. Agravo 

Interno ao qual se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 885772 

/ SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2016/0069216-9 – rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) – j. 24/10/2017 – p. 31/10/2017). Grifei. 

Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste 

juízo, restabeleça o atendimento médico, consultas e exames na forma 

contratada, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN PABLO DA SILVA (REQUERENTE)

DONATO ALEXANDRE CAINELI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN PABLO DA SILVA OAB - MT27685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000984-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINCOLN PABLO DA SILVA TESTEMUNHA: DONATO 

ALEXANDRE CAINELI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 
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Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda ressai 

das alegações da parte Reclamante de que a Empresa Reclamada realizou 

inspeção irregular em sua UC-6/2670924-6 (Carta ao Cliente), no mês de 

abril/2019, com fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 

3.149,73 (três mil cento e quarenta e nove reais e setenta e três 

centavos), referente ao período de novembro/2018 a abril/2019, no qual, 

não residia ninguém neste período, conforme contratos acostados a inicial. 

O justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em 

relação à possível suspensão do fornecimento do serviço em relação à 

fatura de recuperação de consumo, bem como, a sua cobrança enquanto 

se discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da 

Res. 414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão não trata 

de possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da inexistência 

de discussão sobre faturas posteriores, sem necessidade da sua troca 

nesse momento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

das faturas de recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela 

fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias; e, c) a não suspensão do serviço em razão da fatura aqui discutida 

e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de 

semana e feriado). Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000908-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA REQUERIDO: CAIXA 

SEGURADORA S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de que não contratou 

nenhum seguro de vida junto à Reclamada, bem como, não autorizou que 

fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente, ou seja, o 

débito de R$ 27,38 (vinte sete reais e trinta e oito centavos) realizado à 

título do Seguro de Vida. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final evidencia-se pelo risco na continuação de descontos, em tese, 

indevidos. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, até ulterior 

deliberação deste juízo, para que suspenda os descontos realizados na 

conta corrente nº 001-00004651-4, agência 0870, da parte Reclamante, a 

título do Seguro de Vida Caixa, no prazo de 10 (dez) dias. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021143-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. Faculto à parte Reclamada a demonstrar o 

cumprimento da antecipação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de majoração da multa arbitrada. Havendo manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e não havendo 

manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. Cumpra-se. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001108-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS REQUERIDO: BEST 

WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não 

se encontram presentes. Em análise sumária não é possível averiguar a 

falha da prestação de serviço, uma vez que se trata de informações 

unilaterais sendo imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse modo, 

nessa fase inicial, descabe a devolução dos valores pagos a título de 

danos materiais em razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, 

devendo-se aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela 

postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000147-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA, JOSYANE DIAS 

FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Reclamação 

endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Posto 

isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do CPC, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, determino a 

imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000337-88.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): DEVAIR DE SANTANA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 

64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, 

determino a imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DEUSIMAL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000348-20.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): FRANCISCA DEUSIMAL DA COSTA REU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Visto. Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo já 

indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000400-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA REU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Visto. Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo já 

indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR JOSE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163, do 

FONAJE. O fundamento da demanda é o alto consumo nas faturas dos 

meses de outubro, novembro e dezembro/2019, respectivamente nos 

valores de R$ 189,03 (cento e oitenta e nove reais e três centavos), R$ 

296,33 (duzentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 

529,44 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

Inexiste outra prova indicada que sustente a ocorrência de defeito ou erro 

na leitura, além da média de consumo sustentada. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pela limitação do acesso da 

parte Reclamante ao serviço essencial. Isto posto, com fundamento no art. 

84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

das faturas aqui discutidas; e, b) o restabelecimento imediato do 

fornecimento de água na matrícula de nº 74147-7, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018190-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018190-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Deferida a antecipação da tutela em 28/11/2019 (mov. 26629656), requer 

a parte Reclamante a inclusão da fatura de dezembro/2019, com 
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vencimento em 18/01/2020, no valor de R$ 988,27 (novecentos e oitenta e 

oito reais e vinte e sete centavos), apresentada após a inicial, para 

apuração. Decido. A fatura de dezembro/2019 está dentre aquelas 

possíveis de revisão e, tratando de prestação sucessiva, é salutar que o 

desate se dê também nesta reclamação. Deste modo, estendo os efeitos 

da antecipação de mov. 26629656, também para a fatura de 

dezembro/2019, devendo a parte Reclamada ser intimada com urgência. 

No mais, aguarde-se o integral cumprimento da antecipação deferida, bem 

como da audiência conciliatória já designada. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021389-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAR ESPIRITA CHICO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021389-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAR ESPIRITA CHICO XAVIER REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. Deferida a antecipação da tutela em 17/12/2019 (mov. 

27561173), requer a parte Reclamante a inclusão da fatura de 

dezembro/2019, com vencimento em 13/01/2020, no valor de R$ 1.678,17 

(mil seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), apresentada 

após a inicial, para apuração. Decido. A fatura de dezembro/2019 está 

dentre aquelas possíveis de revisão e, tratando de prestação sucessiva, 

é salutar que o desate se dê também nesta reclamação. Deste modo, 

estendo os efeitos da antecipação de mov. 27561173, também para a 

fatura de dezembro/2019, devendo a parte Reclamada ser intimada com 

urgência. No mais, aguarde-se o integral cumprimento da antecipação 

deferida, bem como da audiência conciliatória já designada. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018477-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELEN RADILA LEMES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018477-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELEN RADILA LEMES DELGADO REQUERIDO: CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. A permitir a antecipação da 

tutela, indispensável à demonstração inequívoca do fundamento relevante 

da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por 

fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram 

presentes, posto que as informações são unilaterais e os documentos 

apresentados pela parte Reclamante não indicam sem margem de dúvidas 

a ocorrência dos fatos alegados na inicial, restando prudente aguardar o 

contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MARTINS CHABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001158-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYARA MARTINS CHABA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163, do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de 

que não possui o débito no valor de R$ 432,80 (quatrocentos e trinta e 

dois reais e oitenta centavos), tendo em vista que está adimplida junto à 

instituição Reclamada. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo, a 

exclusão do nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela 

dívida noticiada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Evidente que, em havendo prova da legalidade da 

negativação estará à parte Reclamada dispensada do cumprimento desta 

decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) respectivos(s) 

documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001180-53.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A relevância do fundamento 

encontra-se na documentação acostada à inicial onde registrado que a 

parte Reclamante foi aluna da instituição de ensino Reclamada e portadora 

de 100% do financiamento estudantil/FIES, bem como, a cobrança de 

diferenças de mensalidades. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final encontra-se no fato de que, a parte Reclamante não pode 

ser submetida a cobranças, em tese, cobertas na forma contrata com o 

FIES. Isto posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida de urgência para determinar: a) suspensão da 
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cobrança de diferenças de mensalidade/semestralidade não alcançadas 

pelo contrato celebrado com sistema FIES; e, b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante em cadastro negativador de crédito pelo débito discutido 

na inicial e, se já ocorrido a sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001191-82.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE CANDIDO DIAS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento da demanda é o alto 

consumo na fatura do mês de dezembro/2019, no valor de R$ 530,84 

(quinhentos e trinta reais e oitenta quatro centavos). Inexiste outra prova 

indicada que sustente a ocorrência de defeito ou erro na leitura, além da 

média de consumo sustentada. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao serviço essencial, bem como, o possível registro 

negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, com fundamento no 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança 

das faturas de consumo acostada à inicial; b) não promova a negativação 

do nome da parte Reclamante em razão desta e, se já ocorrido, exclua no 

prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova a suspensão do serviço em 

razão das faturas discutidas e, se já ocorrido, restabeleça no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é 

contínuo (final de semana e feriado); d) a substituição do relógio medidor 

na Unidade Consumidora nº 6/255811-2, no dia 27/01/2020, entre 8 às 12 

horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com 

registro nos autos e regular envio das faturas de consumo para 

pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos cópia das 3 (três) 

faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019186-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA NAOMI YABUSAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019186-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA NAOMI YABUSAME REQUERIDO: OI S.A Visto. A 

parte reclamante no Id. 27906507 requer o cancelamento da portabilidade, 

tendo em vista as sucessivas falhas operacionais da reclamada. O 

cancelamento da portabilidade é permitido desde que realizado dentro do 

prazo de dois dias úteis (Art. 53, b, II da Resolução 460/2007), caso tenha 

decorrido o prazo, será necessária sua conclusão (art. 53, §2º da 

Resolução 460/2007). Assim, considerando o decurso do prazo, além da 

possibilidade de perdimento do número telefônico, caso seja deferido o 

pedido, determino a manifestação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza JUIZ DE DIREITO em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020702-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020702-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações são unilaterais, isso porque a parte autora não 

anexou o comprovante de pagamento do contrato de prestação de serviço 

a fim de verificar o cumprimento da obrigação, devendo-se assim 

aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001492-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na afirmação da parte Reclamante negar 

o vínculo com a dívida em questão e noticiar a negativação indevida em 

seu nome pela Empresa Reclamada, bem como, ausência de outras 

negativações. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA RAMOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001047-11.2020.8.11.0001. AUTOR(A): 

ELITA RAMOS RODRIGUES REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. Reclamação 

endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Posto 

isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA do 

juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE NEVES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001007-29.2020.8.11.0001. AUTOR(A): 

FRANCILENE NEVES DE AMORIM REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Visto. 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA do juízo e, determino a imediata remessa do feito ao juízo 

já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001523-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. O fundamento da 

demanda é o alto consumo nas faturas dos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro/2019, respectivamente nos valores de R$ 671,47 

(seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), R$ 302,76 

(trezentos e dois reais e setenta e seis centavos), R$ 332,69 (trezentos e 

trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e R$ 206,31 (duzentos e 

seis reais e trinta e um centavos). Inexiste outra prova indicada que 

sustente a ocorrência de defeito ou erro na leitura, além da média de 

consumo sustentada. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço 

essencial. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão das faturas aqui discutidas; e, b) o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora de nº 6/319907-2, no prazo de 24 horas. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001660-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

MORISVALDO SOARES MAGALHAES OAB - 208.377.391-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001660-31.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: MORISVALDO SOARES MAGALHAES REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163, do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que a parte efetuou a contratação do serviço, não sendo possível 

identificar em análise sumária se de fato ocorreu o cancelamento e quais 

eram suas condições específicas. Ademais, inicialmente não se identifica 

eventual fraude na contratação, circunstância em que se deve aguardar o 

contraditório. É certo que se julgado procedente o pedido, caberá a 
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restituição de parcelas, em tese, cobradas de forma indevida. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013592-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAIMUNDO LUIS CORREIA MOTA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 

160,42 (cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos), que ensejou 

anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar - Necessidade de juntada do extrato original do 

órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, 

apresentar o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a 

inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a 

reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui negativação preexistente, sendo 

discutida em juízo (autos nº 1013589-95.2019.8.11.0001 – 8º JEC), sem 

decisão definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, fazendo 

incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “... Em 

que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, 

que algumas inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas -, 

nota-se que sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas 

judicialmente, pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em 

tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS PRÉ-EXISTENTES. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 

0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz ROBERTO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA – J. 10/05/2017) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 160,42 (cento e sessenta reais e 

quarenta e dois centavos); b) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral; c) determinar à Empresa Reclamada que promova a exclusão do 

nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela 

dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; e, d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002463-48.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDSON MAURICIO DE MORAES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDSON MAURICIO DE MORAES em 

desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No 

que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo que 

não deve prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é 

suficiente para o julgamento da lide. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, há nos autos Proposta de Abertura de Conta e 

Pacote de Serviços devidamente assinados pelo reclamante, que 

demonstram a legitimidade da cobrança e indica a existência e validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Ainda, de acordo com a súmula 359 do 

STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR arguida pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial e pela extinção do processo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006758-31.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LAIANE LUZIA CORREIA DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LAIANE LUZIA CORREIA DE LIMA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer débito com a reclamada. 

No entanto, há nos autos faturas em que constam pagamentos e contrato 

assinado pela parte reclamante, que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante 

ressaltar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma 

vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, 

de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. 

Por fim, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no 

art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DA PRELIMINAR arguida pela reclamada; 

b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002745-86.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIELY ORCHEL DE ALVARENGA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ADRIELY ORCHEL DE ALVARENGA em desfavor de VIA 

VAREJO S/A No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO A 

preliminar arguida pela reclamada se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Diga-se, inclusive, que a provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Analisando os autos é possível verificar que a parte reclamada 

já consta como VIA VAREJO - CNPJ 33.041.260/0652-90 , exatamente 

como pleiteado pela reclamada, pelo que entendo pelo indeferimento do 

pedido. MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida, em especial o contrato em que consta o autor como 

avalista. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus 

à reclamante, ante a presunção das faturas, impor a ele a obrigação de 

comprovar que não teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada, 

da forma mais profícua: ou pela juntada do contrato ou pela gravação de 

áudio. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) REJEITAR A PRELIMINAR arguida pela reclamada; 

b) CONFIRMAR a liminar deferida consistente na baixa dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito sub 

judice; c) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida em litígio, qual seja, de R$ 2.426,90 (dois mil 

quatrocentos e vinte e reais e noventa centavos), datada de vencimento 

05/07/2019 d) CONDENAR a empresa ré a título de danos morais ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso (negativação - 

30/07/2019), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002380-32.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MICAEL ANTONIO FERREIRA FIGUEIREDO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Projeto de Sentença Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MICAEL ANTONIO FERREIRA 

FIGUEIREDO em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR e AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não 

sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na 

Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação 

do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse esta premissa se confunde com o próprio mérito. Por isso, 

rejeito a preliminar. MÉRITO A parte autora relata na inicial que mantinha 

conta corrente junto a reclamada, utilizando cartão na modalidade débito. 

Contudo, passado algum tempo começou a receber faturas que se 

referem a um suposto cartão de crédito por ela desconhecido e que em 

contato com a reclamada informou que seria resolvido. No entanto, foi 

surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito no valor de R$ 371,23 (trezentos e setenta e um reais e 

vinte três centavos), não reconhecendo a dívida. A ré, por sua vez, 

informa que o apontamento se refere a dívida com cartão de crédito: 

bandeira ELO NACIONAL, N. 5067278163198105, data de emissão em 

01.10.2015. Em análise da documentação acostada pela reclamada, resta 

a demonstração da legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas 

de utilização dos serviços que demonstram a utilização dos serviços, bem 

como os débitos da parte autora. Além disso, de acordo com a prova dos 

autos, constam vários pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Inclusive, consta a informação de débito em conta 

corrente. A parte autora, embora relate que possuía vínculo com a 

reclamada mediante a manutenção de conta bancária, não traz qualquer 

documento acerca da relação, cite-se, por exemplo, a juntada de extratos. 

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O 

Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não 

aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a 

assinatura da reclamante, o fato é que, no caso em concreto, 
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demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas as prestações. 

Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Nesse 

passo, a inversão do ônus probatória disposta no Código de Defesa do 

Consumidor, não dispensa o autor da produção de prova mínima do seu 

direito constitutivo, mas sim para aquelas de difícil produção. Nesse 

caminho, transcrevo julgados da Turma Recursal Única e Tribunal de 

Justiça deste Estado: (...) 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, telas do sistema interno da Recorrente 

contendo os dados cadastrais da mesma, constando inclusive histórico de 

utilização. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do 

direito da parte Recorrente, uma vez que devido os débitos ante a 

ausência de comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se 

falar em negativação indevida, tampouco em dano moral. (...) (RI n. 

0067142-11.2018.811.0001, Juíza Relatora PATRÍCIA CENI, julgamento em 

19/07/2019) (...) 1. Se na petição inicial a consumidora não nega a 

existência de relação jurídica entre as partes, somente aduz que 

desconhece a origem do débito questionado, relativo a 5 (cinco) restrições 

que totalizam o valor de R$ 188,50, e o requerido em sede de defesa 

confirma que a unidade consumidora aqui discutida está em nome da 

autora, anexado o histórico de contas, que comprova o consumo da 

energia que resultou nos valores apresentados, deveria a autora em sede 

de impugnação a contestação, comprovar que realizou todos os 

pagamentos, para justificar a pretensão de exclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. Cabe acrescentar que o fato de não ter 

recebido qualquer notificação extrajudicial, em relação ao débito ao 

questionado, não isenta o devedor de adimplir débito licitamente 

constituído, relativo a serviços prestados durante a vigência da relação 

comercial. 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, 

por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por 

dano moral. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e 

acolheu o pedido contraposto e condenou o Recorrente ao pagamento da 

quantia de R$ 188,50, não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% do valor da causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, §3º do CPC. (RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz Relator 

Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE 

COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 

359 DO STJ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS 

IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de 

relação jurídica entre as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe 

a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de 

pagamento do débito inscrito. A inversão do ônus da prova, prevista no 

art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação 

automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à 

existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 

hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ “Cabe ao órgão 

mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. (N.U 0026450-69.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e a extinção com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003620-56.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE DIVINO DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE DIVINO 

DE LIMA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: PRESCRIÇÃO E 

falta de interesse de agir – rejeitadas – INSCRIÇÃO INDEVIDA nO 

CADASTRO de inadimplentes – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO– RECURSO DESPROVIDO. O lapso 

prescricional aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo com o regramento atual 

quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor.Se o objetivo principal da ação é reparar os danos morais 

causados pela negativação do nome do consumidor, e existem provas nos 

autos que indiquem ser a mesma indevida, não há falar em falta de 

interesse de agir do Apelado, sob pena de violar o direito ao acesso a 

justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV da CF/88.A inscrição 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente constitui 

motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo 

necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de 

dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a demonstração da 

extensão do dano.A fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015) 

Neste sentido, afasta-se a prejudicial arguida. AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL 

Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a analise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito. 

PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial e 

declaração de residência devidamente assinada, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher as 

preliminares arguidas. PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – CONEXÃO DE 
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AÇÕES Não há que se falar em litispendência ou conexão de ações, uma 

vez que as causas de pedir e pedidos do processo indicado na 

contestação da reclamada são diversos do presente processo. Inclusive, 

os processos 100362748.2019.8.11.0001 e 100362918.2019.8.11.0001 

encontram-se sentenciados, o que inviabiliza o pedido, conforme parte 

final do §1º, do art. 55, do CPC. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, porque há nos autos 

prova documental suficiente à prova do alegado, sendo a realização da 

prova oral meramente procrastinatória e contrária à efetividade da 

prestação jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa 

o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando o débito de R$ 174,56 (cento e 

setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com a reclamada. No 

caso, a parte reclamada aduz em contestação que os débitos são 

oriundos da UC cadastrada sob o nº 338224-9, situada na RUA R-5 15 

BAIRRO: PARQUE CUIABA ZONA: LOCAL: COXIPO DA PONTE, CUIABÁ - 

MT/MT, relativos ao período de 2015 (novembro e dezembro) e 2016 

(janeiro). No id. 24809652 apresenta contrato de locação, em que a parte 

autora figura como locatária do imóvel da UC acima descrita, com 

assinatura reconhecida em cartório. Acerca disso, a parte autora aduz, 

em síntese, que: (i) não há contrato do período de lançamento do débito; 

(ii) que o período que permaneceu na residência é anterior a ocorrência do 

débito, reportando ao prazo de 6 (seis) meses contidos no contrato. 

Extrai-se da inicial que a parte autora apenas afirmava desconhecer a 

origem do débito, ao passo que quando da apresentação do contrato, 

defende ser débitos posteriores ao período da relação contratual. É certo 

que a inversão do ônus probatório estabelecido para as relações regidas 

pelo Código de Defesa do Consumidor, não exime o autor de apresentar 

prova indiciária do seu direito constitutivo, mas sim para aquelas de difícil 

produção ou que não estejam sob o seu poder. Assim, não se tratando de 

negativa de relação jurídica, a incumbência acerca da adimplência não 

cabe a parte reclamada, por se tratar de prova impossível de produzir. 

Neste sentido, transcrevo julgados da Turma Recursal Única e Tribunal de 

Justiça deste Estado: (...) 1. Se na petição inicial a consumidora não nega 

a existência de relação jurídica entre as partes, somente aduz que 

desconhece a origem do débito questionado, relativo a 5 (cinco) restrições 

que totalizam o valor de R$ 188,50, e o requerido em sede de defesa 

confirma que a unidade consumidora aqui discutida está em nome da 

autora, anexado o histórico de contas, que comprova o consumo da 

energia que resultou nos valores apresentados, deveria a autora em sede 

de impugnação a contestação, comprovar que realizou todos os 

pagamentos, para justificar a pretensão de exclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. Cabe acrescentar que o fato de não ter 

recebido qualquer notificação extrajudicial, em relação ao débito ao 

questionado, não isenta o devedor de adimplir débito licitamente 

constituído, relativo a serviços prestados durante a vigência da relação 

comercial. 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, 

por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por 

dano moral. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e 

acolheu o pedido contraposto e condenou o Recorrente ao pagamento da 

quantia de R$ 188,50, não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% do valor da causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, §3º do CPC. (TRU/MT, RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE 

COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 

359 DO STJ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS 

IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de 

relação jurídica entre as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe 

a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de 

pagamento do débito inscrito. A inversão do ônus da prova, prevista no 

art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação 

automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à 

existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 

hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ “Cabe ao órgão 

mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. (TJMT, N.U 0026450-69.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) A tese da parte autora na 

impugnação é insubsistente. Em que pese o contrato de locação 

estabeleça o período de 6 (seis) meses, consta expressamente no 

parágrafo único, da cláusula segunda: “O locatário deverá manifestar o 

seu interesse ou não na renovação do presente contrato por escrito e 

com pelo menos 30 (trinta) dias antes do seu vencimento.” Isto é, há 

possibilidade de renovação. Demais disso, uma vez transferida a 

titularidade (situação não negada) competia ao autor provar a providência 

de comunicação do desligamento. Também não há indicação do período de 

saída, documento comprobatório de adimplência do período, enfim, prova 

que deve ser apresentada pelo autor. Registra-se que de acordo com a 

súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito é responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, a 

hipótese é de improcedência dos pedidos formulados na inicial, tendo em 

vista que não restou demonstrada a quitação dos débitos e encerramento 

do vínculo. A par disso, demonstrada a existência contratual, procede o 

pedido contraposto para pagamento do valor discutido na presente ação, 

haja vista os limites impostos pelo art. 31, da Lei n. 9.099/1995. Por fim, 

não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários e custas, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEITAR AS PRELIMINARES e PREJUDICIAL de 

mérito arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida 

na inicial; c) PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento em favor da reclamada do valor de 

R$ 174,56 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

atualizados pelo índice INPC e juros de 1% a.m, ambos a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002374-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A 

Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DA 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em 

exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. PRELIMINAR - 

INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a 

preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo que não deve 

prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente 

para o julgamento da lide. PRELIMINAR –AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para 

resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer débito com a 

parte reclamada. No entanto, há contrato devidamente assinado, 

acompanhado dos documentos pessoais do autor, que demonstram a 

legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Além disso, de 

acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção do processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003183-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003183-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCILA APARECIDA GARCIA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUCILA APARECIDA GARCIA em desfavor 

de NATURA COSMÉTICOS S.A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR A natureza dos serviços desenvolvidos pela parte ré 

(revenda) em conjunto com a análise da presente relação não se 

enquadra no conceito de “destinatário final”, descrito no Código de Defesa 

do Consumidor. Neste sentido: RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS - INAPLICABILIDADE DO 

CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DO ALEGADO 

DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO 

MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

1 - E se a demandante atuou como intermediária no resultado da venda, e 

não a destinatária final dos produtos adquiridos, descabe falar em relação 

consumerista, sendo inaplicável as regras estabelecidas no CDC, 

sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, e sim as que estão no 

CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na sua residência, 

poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o registro 

bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo caixa 

eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (TJMT, Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015) RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO 

COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta forma, afasta-se a 

aplicação do referido Diploma. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse juízo em 

razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas 

nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, imputando a existência de fraude. No 

entanto, há nos autos ficha cadastral assinada e acompanhada de 

documento pessoal e comprovante de residência do reclamante, além de 

nota fiscal, que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a 

existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, 

de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. 
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Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e extinção do 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003974-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003974-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JESSICA REGINA CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JESSICA REGINA CARVALHO DA SILVA 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. DECADÊNCIA Em relação ao fenômeno da decadência 

suscitada pela parte Reclamada, entendo que esse não se vislumbra no 

caso em comento, pois a relação existente entre as partes é regida pelo 

prazo quinquenal no art. 27, II, do CDC. MÉRITO Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, afirmando que: "o RECLAMANTE 

sempre pautou sua vida com muita dignidade, cumprindo com as 

obrigações assumidas e NÃO POSSUI QUALQUER DÉBITO COM A 

RECLAMADA, muito menos em atraso, que pudesse ocasionar a inclusão 

de seu nome nos cadastros restrições ao crédito, tratando-se, desta 

forma, de DÍVIDA TOTALMENTE INDEVIDA." No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada apresentou nos autos contrato devidamente assinado pela 

autora, conjunto probatório que legitima a cobrança, bem como a 

negativação. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

uma vez que a semelhança entre as assinaturas dispensa o aludido 

recurso. Transcrevo, ainda, julgados da Turma Recursal Única e Tribunal 

de Justiça deste Estado: (...) 1. Se na petição inicial a consumidora não 

nega a existência de relação jurídica entre as partes, somente aduz que 

desconhece a origem do débito questionado, relativo a 5 (cinco) restrições 

que totalizam o valor de R$ 188,50, e o requerido em sede de defesa 

confirma que a unidade consumidora aqui discutida está em nome da 

autora, anexado o histórico de contas, que comprova o consumo da 

energia que resultou nos valores apresentados, deveria a autora em sede 

de impugnação a contestação, comprovar que realizou todos os 

pagamentos, para justificar a pretensão de exclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. Cabe acrescentar que o fato de não ter 

recebido qualquer notificação extrajudicial, em relação ao débito ao 

questionado, não isenta o devedor de adimplir débito licitamente 

constituído, relativo a serviços prestados durante a vigência da relação 

comercial. 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, 

por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por 

dano moral. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e 

acolheu o pedido contraposto e condenou o Recorrente ao pagamento da 

quantia de R$ 188,50, não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% do valor da causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, §3º do CPC. (RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz Relator 

Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE 

COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 

359 DO STJ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS 

IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de 

relação jurídica entre as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe 

a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de 

pagamento do débito inscrito. A inversão do ônus da prova, prevista no 

art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação 

automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à 

existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 

hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ “Cabe ao órgão 

mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. (N.U 0026450-69.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Ainda, de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia 

do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos 

da inicial. Ante o exposto, proponho a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial e a extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SEBASTIANA ROSA DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se faz necessária 

a realização de audiência instrução, porque há nos autos prova 

documental suficiente à prova do alegado, sendo a realização da prova 

oral meramente procrastinatória e contrária à efetividade da prestação 

jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 
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julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A 

relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus 

probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o 

que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto 

com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo 

de acolher a preliminar arguida. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida ao argumento de que a desconhece. No 

entanto, há nos autos relatório de chamadas, - não especificamente 

impugnado pela parte autora - e telas do sistema da reclamada em que 

constam vários pagamentos que demonstram a legitimidade da cobrança e 

indicam a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. De acordo com as provas dos 

autos, consta que foram realizados pagamentos. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, 

não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 142,69 (cento e 

quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor discutido na 

presente ação. Ante o exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS 

PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da inicial; c) PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento de R$ 142,69 (cento e quarenta e dois reais e 

sessenta e nove centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido 

de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a 

partir do vencimento da obrigação e pela extinção com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002651-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA MARIA ALVES MACIEL 

REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por BRUNA MARIA ALVES MACIEL em 

desfavor de BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Entendo, portanto, pela 

fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais), correspondente a 40 salários mínimos. MÉRITO Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando relação jurídica 

com a reclamada. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada apresentou nos 

autos faturas de cartões em que constam vários pagamentos e proposta 

de adesão devidamente assinada pela parte autora, conjunto probatório 

que legitima a cobrança, bem como a negativação. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a 

semelhança entre as assinaturas dispensa o aludido recurso. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 
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inscrição restritiva. Ainda, de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo no caso sub 

examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da 

multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do 

direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da 

improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da 

exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação 

em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação 

da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) pela fixação do valor 

da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), 

correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição da demanda; 

b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção do processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADESKA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002705-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NADESKA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Projeto de Sentença Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NADESKA CRISTINA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o 

que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto 

com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo 

de acolher a preliminar arguida. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade 

da cobrança, trazendo aos autos diversas faturas de cartão de crédito em 

que constam pagamentos e que demonstram a relação contratual, bem 

como os débitos da parte autora. Além disso, de acordo com a prova dos 

autos, houve pagamentos, inclusive por débito em conta corrente. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial e a extinção, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CLEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003302-73.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SILVIA CLEIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de 

Sentença Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SILVIA 

CLEIA DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. DA JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em 

razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO A relação em exame enquadra-se nas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a 

inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a 

alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a 

tese aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária 

para a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer débito com a reclamada. No entanto, há nos 

autos faturas, relatórios de chamadas e contrato assinado pela 

reclamante, acompanhado de seus documentos pessoais que demonstram 

a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 
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notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo no caso sub 

examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da 

multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do 

direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da 

improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da 

exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação 

em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação 

da litigância de má-fé. Tendo a parte reclamada demonstrado a legitimidade 

do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo 

qual entendo pela condenação da parte autora ao pagamento do valor de 

R$ 554,15 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), 

valor discutido na presente ação, nos limites dispostos no art. 31, da Lei n. 

9.099/1995. Ante o exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES 

arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; c) 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de R$ 554,15 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quinze 

centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao 

mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1005061-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVAN CAMPOS RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por IVAN CAMPOS RODRIGUES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DA 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em 

exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial e 

declaração de residência devidamente assinada, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher as 

preliminares arguidas. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer débito com a reclamada. No 

entanto, há nos autos faturas, relatórios de chamadas e contrato assinado 

pela reclamante, acompanhado de seus documentos pessoais que 

demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade 

do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, de acordo com a súmula 359 

do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte reclamada demonstrado 

a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na 

defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação da parte autora ao 

pagamento do valor de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), 

valor discutido na presente ação, conforme limite do art. 31 da Lei n. 

9.099/1995. Ante o exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES 

arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; c) 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) a favor 

da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido 

monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação 

inadimplente e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1005031-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JULIANA DA SILVA ALVES em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer débito com a reclamada. No entanto, há nos autos 

faturas em que constam pagamentos e contrato assinado pela reclamante, 

acompanhado de seus documentos pessoais, que demonstram a 

legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 
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autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo no caso sub 

examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da 

multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do 

direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da 

improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da 

exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação 

em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação 

da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho a IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1005144-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JESSIKA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JESSIKA APARECIDA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL Deixo de acolher a presente preliminar 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, pleiteando a declaração de inexistência da 

relação jurídica. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus à reclamante, ante a 

presunção das faturas, impor a ele a obrigação de comprovar que não 

teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada, da forma mais 

profícua: ou pela juntada do contrato ou pela gravação de áudio. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Em que pese exista outras negativações, verifico que não se aplica 

ao caso a Súmula 385 STJ, por não se tratar de negativação preexistente. 

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior 

deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a 

situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 

Nesse entendimento: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

JURÍDICA.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA .PRESENÇA DE 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM 

RAZÃO DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA 

REDUZIR OS DANOS MORAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o 

reconhecimento da procedência, entendo prejudicado o pedido quanto a 

litigância, pois desnaturalizado. Até porque, não se verifica qualquer 

conduta maliciosa pela parte autora. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEITAR A PRELIMINAR arguida pela reclamada; b) PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica e do débito referente à dívida em litígio, qual 

seja, a de R$ 1.508,04, referente ao contrato n. º 4180530350905000; c) e 

ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento 

para a parte autora da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento negativação (14.08.2018) e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005082-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1005082-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No 

que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo que 

não deve prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é 

suficiente para o julgamento da lide. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta 

valor referente a diferenças de faturas, cobradas em decorrência de 

recuperação de consumo por irregularidades encontradas no medidor, 

requerendo seja declarada inexistente a dívida, indenização por danos 

morais. Foi deferida medida liminar no ID 23025863. Por outro lado, a 

reclamada não demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na 

unidade consumidora. Verifica-se que o TOI não está assinado pela parte 

autora, como também inexiste após a inspeção uma alteração substancial 

no consumo. A respeito, transcrevo julgado da Turma Recursal Única 

deste Estado: RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - 

APESAR DA COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE, NÃO RESTOU 

DEMONSTRADA A DERIVAÇÃO DE CONSUMO NO PERIODO POSTERIOR - 

ONUS DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA - 

INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES - DÉBITO DE RECUPERAÇÃO 

INDEVIDO POR AUSENCIA DE DERIVAÇÃO - DANO MORAL 

CONFIGURADO DIANTE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO OBSERVANDO OS 

PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AMBOS 

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. No caso em análise, nota-se 

que apesar de comprovada a irregularidade no medidor, não restou 

demonstrada a derivação no consumo da parte autora, ônus que pertencia 

à Reclamada a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Assim, a fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.045,40 (um mil quarenta e 

cinco reais e quarenta centavos) se mostra irregular e abusiva, uma vez 

que não havendo derivação de consumo, não há que se falar em consumo 

a recuperar. Dano moral configurado diante da suspensão indevida de 

energia em razão do débito indevido. Outrossim, necessário se faz a 

manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório arbitrado 

(5.000,00), o qual se encontra de acordo com os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como dentro dos parâmetros 

normalmente utilizado por esta Turma Recursal, devendo ser mantido. 

Recurso Conhecido e Improvido. (TRU/MT – Recurso Inominado nº. 

0015965-05.2018.811.0002, Juíza-Relatora Patrícia Ceni, Julgado em: 

01.03.2019) Desse modo, do conjunto probatório apresentado pela ré não 

se extrai a certeza que a irregularidade encontrada no medidor estava 

impedindo o correto consumo da unidade consumidora. Ademais, mesmo 

que não fosse exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas 

de consumo, mormente quanto à facilitação ao direito de prova (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter apresentado nos autos 

estudo técnico demonstrando que o valor cobrado é compatível com os 

eletroeletrônicos existentes na residência do requerente. Desta forma, 

diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi 

efetivamente excessivo. Assim, impõe o cancelamento da fatura de 

recuperação de consumo. A parte reclamante pleiteia a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. No id. n. 

1005082 comprova que houve a inserção do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito ora cancelado, tratando-se de dano moral 

puro e que dispensa prova de prejuízo. Assim, verificada a ocorrência do 

dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da 

indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o dano 

e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem com a 

qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Ante o exposto, proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial para: a) RATIFICAR A LIMINAR deferida no ID 

23025863 consistente na retirada do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito e suspensão da cobrança pelo débito sub judice; b) 

DETERMINAR o cancelamento da fatura em litígio, qual seja, a de R$ 

2.782,69 (dois mil setecentos oitenta e dois reais sessenta e nove 

centavos); b) CONDENAR a reclamada, a título de danos morais, ao 

pagamento para a parte autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006591-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON GOMES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1006591-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WELLIGTON GOMES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WELLIGTON GOMES DE AMORIM em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma 

vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização 

do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais – 

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de interesse de agir – rejeitadas – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de inadimplentes – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO– RECURSO 

DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo 

com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor.Se o objetivo principal da ação é reparar 
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os danos morais causados pela negativação do nome do consumidor, e 

existem provas nos autos que indiquem ser a mesma indevida, não há 

falar em falta de interesse de agir do Apelado, sob pena de violar o direito 

ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV da CF/88.A 

inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente 

constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não 

havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, 

trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano.A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

25/02/2015) Deste modo, afasto a prejudicial suscitada. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR e AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse esta premissa 

se confunde com o próprio mérito. Por isso, rejeito a preliminar. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os 

autos com todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. 

Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer 

vínculo com a parte reclamada. No entanto, a parte ré logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de cartão de crédito 

em que constam vários pagamentos, que demonstram a relação 

contratual, bem como os débitos da parte autora. Além disso, de acordo 

com a prova dos autos, constam vários pagamentos, inclusive com débito 

em conta. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Não se 

pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que 

evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas as prestações. Se pagou é porque 

mantinha e manteve a relação com a reclamada. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e a extinção com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1006742-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAVI JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DAVI JOSE DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. PRELIMINAR - 

INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a 

preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo que não deve 

prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente 

para o julgamento da lide. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o comprovante de 

endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a 

preliminar arguida. INÉPCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

Em que pese não tenha o autor atendido à determinação para juntar 

documento pessoal completamente legível, analisando o referido 

documento é possível, mesmo com baixa qualidade, realizar a 

visualização. Diante disso, entendo pela rejeição da preliminar. MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, negando 

qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há nos autos 

contrato assinado acompanhado de documento pessoal da parte autora e 

relatório de utilização, que demonstram a legitimidade da cobrança e 

indicam a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Além disso, de acordo com a súmula 359 do 

STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 81,80 (oitenta e 

um reais e oitenta centavos), valor discutido na presente ação. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; c) PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 

81,80 (oitenta e um reais e oitenta centavos) a favor da reclamada, valor 

esse acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo 

INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação e pela extinção com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006630-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1006630-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO DE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CELSO DE SANTANA em desfavor de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o comprovante de 

endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a 

preliminar arguida. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, 

há nos autos contrato assinado, acompanhado de documento pessoal da 

parte autora, faturas em que constam pagamentos e gravação, conjunto 

probatório que demonstra a legitimidade da cobrança e indica a existência 

e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007408-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1007408-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACA MARIA OLIVEIRA DE 

CAMPOS BORGES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GRAÇA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES em desfavor de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamante formulou pedido de desistência da ação no ID 25697739, 

alegando necessidade de produção de prova pericial. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação 

no ID 25061536, inclusive juntando diversos documentos que comprovam 

a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito 

outrora cobrado. Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 

do FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de 

desistência da ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva 

expressa para os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; grifei. Com efeito, 

o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da lei e às exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há de haver uma mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, 

fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a 

prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos 

uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina 

judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar 

a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não 

se trata de mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de 

uma desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 
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DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante, passando a 

apreciar a lide. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Entendo prejudicado o 

pedido, tendo em vista que o cadastramento já se encontra na forma 

requerida. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Entendo, portanto, pela fixação do valor da causa em R$ 8.002,40 

(oito mil e dois reais e quarenta centavos ), valor pretendido a título de 

indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito. 

MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

Consta da contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de 

indevida foi objeto de contrato de cessão. Na peça contestatória a parte 

reclamada afirma que a inscrição deriva de dívida não adimplida que fora 

contraída pela parte reclamante junto à Via Varejo e cedida por 

instrumento próprio. Trouxe aos autos documentos que demonstram a 

cessão e o vínculo primitivo. Assim, verifica-se que a parte reclamada 

assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a suposta cobrança. 

Importante destacar ainda que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Importante destacar 

que a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o 

condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, 

conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: 

AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Ainda, de acordo com a súmula 

359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Nesse sentido, julgado da TRU-MT: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE 

CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO – CONTRATO ORIGINAL 

JUNTADO EM OUTRA AÇÃO – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

– CESSÃO COMPROVADA – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – 

INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO – CONTRATO ORIGINAL 

JUNTADO EM OUTRA AÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – 

INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovadas a cessão de crédito e a 

origem da dívida cedida, inclusive com a juntada de termo de cessão 

específico, de rigor o reconhecimento de que a inscrição fora efetuada no 

exercício regular de direito, ainda mais quando o magistrado “a quo” 

justifica que o contrato original fora juntado em outra ação e utiliza a prova 

emprestada para julgamento da lide. Não configuram ato ilícito os 

praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT, RI 

1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte reclamada demonstrado 

a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na 

defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação da parte autora ao 

pagamento do valor de R$ 1.002,40 (mil e dois reais e quarenta centavos), 

valor pleiteado na presente ação, nos limites do art. 31, da Lei n. 

9099/1995. Ante o exposto, proponho: a) o INDEFERIMENTO do pedido de 

desistência; b) fixar o valor da causa em R$ R$ 8.002,40 (oito mil e dois 

reais e quarenta centavos); c) a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; 

d) a PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de R$ 1.002,40 (mil e dois reais e quarenta 

centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao 

mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento 

da obrigação e a extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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CASIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1007433-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CASIANE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CASIANE APARECIDA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no ID 26819354, alegando necessidade de 

produção de prova pericial. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, 

bem como, apresentado sua contestação no ID 25682360 , inclusive 

juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre 

as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Primeiramente, 
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importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente 

alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da ação sem 

anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para os casos de 

“indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, 

determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos Nobres 

Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a 

identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias 

uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e 

negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar 

os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, uma vez 

que são interpostas milhares de demandas sem o cuidado de se verificar 

se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Há de haver uma mudança cultural, pois o 

Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, fato que 

ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a prestação 

jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos uma cultura 

da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina judiciária, a 

mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar a demanda. 

O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não se trata de 

mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de uma 

desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante, passando a 

apreciar a lide. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado 

à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Entendo, portanto, pela fixação do valor da causa em R$ 7.182,96 

(sete mil e cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), valor 

pretendido a título de indenização por danos morais e com a declaração de 

inexistência. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. DA JUNTADA 

DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a 

parte reclamada. No entanto, há nos autos capturas de telas do sistema 

de cobrança da reclamada, em que constam pagamentos e contrato 

assinado pela reclamante, acompanhado de seus documentos pessoais, 

que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, não 

observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 182,96 (cento e 

oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), valor discutido na 

presente ação, nos limites do art. 31, da Lei n. 9.099/1995. Ante o 

exposto, proponho: a) o INDEFERIMENTO do pedido de desistência; b) 

fixação do valor da causa em R$ 7.182,96 (sete mil e cento e oitenta e 

dois reais e noventa e seis centavos); c) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES 

arguidas pela reclamada; c)IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na 

inicial; d) PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento de R$ 182,96 (cento e oitenta e dois reais e 

noventa e seis centavos), a favor da reclamada, valor esse acrescido de 

juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a contar 

do vencimento da obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários advocatícios. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007437-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTOS BEZERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1007437-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFERSON SANTOS BEZERRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JEFERSON SANTOS BEZERRA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Entendo, portanto, pela 

fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais), correspondente a 40 salários mínimos. PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO Entendo pela rejeição da preliminar 

uma vez que foi o banco Bradesco Cartões o responsável pela 

negativação dita indevida, pelo que é parte legítima para responder por 

eventual dano por ela causada. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando relação jurídica com a reclamada. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada apresentou nos autos faturas de cartões, 

proposta de adesão devidamente assinada pela parte autora e 

acompanhada de documentos pessoais (inclusive holerite), conjunto 

probatório que legitima a cobrança, bem como a negativação. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a 

semelhança entre as assinaturas dispensa o aludido recurso. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Ainda, de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo no caso sub 

examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da 

multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do 

direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da 

improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da 

exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação 

em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação 

da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) pela fixação do valor 

da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), 

correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição da demanda; 

b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção do processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ERBEERTY DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1006760-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO ERBEERTY DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIO 

ERBEERTY DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

DA REVELIA Afasto o pedido de decretação revelia , uma vez que a carta 

de preposição atende os requisitos necessários à espécie. Observo, 

inclusive, que a parte autora faz o presente pedido de forma genérica e 

dissociada dos autos. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL Deixo de acolher a presente preliminar 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Embora a 

parte autora não tenha juntado o comprovante de endereço em seu nome, 

há a indicação deste na inicial, o que permite a verificação do foro 

competente. Dessa forma, em conjunto com os demais elementos dos 

autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher as preliminares 

arguidas. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, porque há nos autos prova documental 

suficiente à prova do alegado, sendo a realização da prova oral 

meramente procrastinatória e contrária à efetividade da prestação 

jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 
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cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando o referido débito com a reclamada. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

Em que pese este juízo aceitar a utilização de telas sistêmicas como meio 

de prova, os documentos apresentados pela reclamada não extraem a 

certeza necessária, inclusive, ausente histórico de pagamento. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). Seria demasiado ônus à reclamante, ante a presunção das 

faturas, impor a ele a obrigação de comprovar que não teve relação. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para: a) REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas 

pela reclamada; b) DECLARAR a inexistência do débito da parte autora 

com a parte ré referente às dívidas em litígio, quais sejam, de R$ 15,62, R$ 

15,22, R$ 15,38, R$ 16,11 e R$ 17,37, cujos n°s de contratos estão 

indicados no comprovante de negativação anexado à petição inicial; c) 

pela CONDENAÇÃO da empresa ré, a título de danos morais, ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados do primeiro evento danoso. Transitada em 

julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará 

o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a 

expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos 

dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010437-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO DA COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010437-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AQUILINO DA COSTA 

MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AQUILINO DA COSTA MACHADO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. DA JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em 

razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO Rejeito a preliminar suscitada pela parte reclamada 

em sede de contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso 

concreto se trata de matéria de mérito, e não de preliminar como fora 

abordado. Situação essa que será analisada em momento posterior. 

Adianto, de todo modo, que se tratando de relação consumerista 

sujeita-se as disposições do CDC. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos capturas de telas sistêmicas 

que demonstram a relação contratual, áudio e relatórios de chamadas. 

Além disso, de acordo com a prova dos autos, constam vários 

pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Não se 

pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que 

evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas as prestações. Se pagou é porque 

mantinha e manteve a relação com a reclamada. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Registra-se que compete ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor (Súmula 359, STJ). Com 

relação à litigância de má-fé, não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da referida 
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multa, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo 

a parte reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 151,28 (cento e 

cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), valor discutido na presente 

ação. Ante o exposto, proponho: a) REJEIÇÃO da preliminar arguida pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; c) pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de R$ 151,28 (cento e cinquenta e um reais e vinte e oito 

centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao 

mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento 

da obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010440-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GABRIEL PONCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010440-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO GABRIEL 

PONCIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEONARDO 

GABRIEL PONCIANO DA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Entendo, portanto, pela fixação do valor 

da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), 

correspondente a 40 salários mínimos. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE 

JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a preliminar de 

incompetência em razão da matéria, entendo que não deve prosperar, uma 

vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento 

da lide. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há nos 

autos áudio, faturas em que constam pagamentos e contrato assinado 

pelo reclamante, acompanhado de seus documentos pessoais, elementos 

que demonstram a legitimidade da cobrança e indica a existência e 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Embora tenha a parte autora apresentado 

impugnação à contestação, deixou de impugnar especificamente os 

documentos apresentados na defesa, razão pela qual se tornaram 

incontroversos. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Ainda, de acordo com a súmula 359 do 

STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) a 

fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais), correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição 

da demanda; b) REJEIÇÃO DA PRELIMINAR de incompetência do juizado 

arguida pela reclamada; c) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela 

extinção do processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010183-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERNANDES ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010183-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIELLE FERNANDES 

ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DANIELLE FERNANDES ALMEIDA DE 

SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR e AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não 

sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na 

Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação 

do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse esta premissa se confunde com o próprio mérito. Por isso, 

rejeito a preliminar. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 
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parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora imputa a 

negativa como "INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL". No entanto, há nos autos 

contrato devidamente assinado pela reclamante e faturas em que constam 

vários pagamentos, documentos que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Ressalto 

que não houve apresentação de impugnação à contestação. Importante 

frisar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Além disso, de acordo com a súmula 

359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008156-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1008156-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSENIL DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSENIL DOS SANTOS SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR e AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

esta premissa se confunde com o próprio mérito. Por isso, rejeito a 

preliminar. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é 

indevida, afirmando que desconhece o débito. No entanto, a parte ré 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

cartão de crédito em que constam vários pagamentos, que demonstram a 

relação contratual, bem como os débitos da parte autora. Além disso, de 

acordo com a prova dos autos, constam vários pagamentos. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, não observo no 

caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Ante o exposto, proponho: a) 

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e a extinção com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010766-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JILENO AMARO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010766-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JILENO AMARO BALBINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JILENO AMARO BALBINO DA SILVA em desfavor de VIVO 

S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA: A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não 

sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na 

Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação 

do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. 

MÉRITO Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 
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impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC). Adiante, nos 

artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu deverá alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

opõe-se ao pedido do autor, presumindo-se como verdadeiros os fatos 

não impugnados. Consigna-se, ainda, que se tratando de relação 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da 

inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da 

verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente - 

ope judicis -, seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a 

excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito 

inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) 

– ope legis. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer débito com a parte reclamada. Em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a 

parte reclamada deixou de instruir a defesa com os documentos 

necessários a legitimar a cobrança da dívida. Isto porque, em que pese 

este juízo aceitar a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, não 

se extrai da documentação apresentada a certeza necessária, tendo um 

único pagamento realizado, até então utilizado na modalidade pré-pago. 

Deste modo, ante a negativa de existência de relação jurídica e ausente 

prova suficiente, a procedência do pedido do autor é medida que se 

impõe. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a reclamada encaminhou os dados da parte 

reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Logo, é inequívoca 

a obrigação de reparar os danos morais sofridos, prescindindo de efetiva 

prova (in re ipsa), conforme posicionamento sedimentado na 

jurisprudência. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial para DECLARAR a inexistência do débito sub 

judice e CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento em favor da 

parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da evento danoso (negativação - 08.11.2018) e correção monetária (INPC) 

a partir do arbitramento, e o faço com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015. Transitada em julgado, no caso de permanência 

da restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste 

Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão 

negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo 

ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas nem honorários advocatícios. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005113-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUCIO DA FONSECA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1005113-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO LUCIO DA 

FONSECA SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LEONARDO LUCIO DA FONSECA 

SILVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR e 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse esta premissa se confunde com o próprio mérito. Por isso, 

rejeito a preliminar. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO 

– NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a preliminar de incompetência 

em razão da matéria, entendo que não deve prosperar, uma vez que o 

conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 

MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer débito com a reclamada. No entanto, há nos autos 

contrato devidamente assinado pela reclamante, acompanhado de seu 

documento pessoal, documentos que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante 

ressaltar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma 

vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Além disso, de acordo com a súmula 

359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009901-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ANDRE PADILHA 

MOREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Não se faz necessária a realização de audiência instrução, 

porque há nos autos prova documental suficiente à prova do alegado, 

sendo a realização da prova oral meramente procrastinatória e contrária à 

efetividade da prestação jurisdicional. 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO Entendo pelo deferimento do pedido de retificação do polo 

passivo conforme pleiteado em contestação, passando a constar como 

parte ré “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03”. MÉRITO Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer relação 

jurídica com a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito - instrumento de cessão e prova da relação primitiva. 

Neste sentido, julgado da Turma Recursal Única deste Estado: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBTIO NÃO 

COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA 

DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A parte recorrida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrida. 2. Na cessão de crédito a prova da 

legalidade da negativação depende da apresentação do contrato firmado 

entre o consumidor e empresa cedente, bem como do contrato de cessão, 

o que não ocorreu no caso em análise. 3. Débito declarado inexigível. (...) 

(TRU/MT, RI 1000022-06.2017.8.11.0053 VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018) (grifei). Ressalte-se que, sendo caso de contrato de cessão 

de direitos, a parte credora deve estar munida de toda documentação 

necessária a respaldar a cobrança e negativação, repita-se, 

demonstração da relação primitiva e o instrumento de cessão, o que não 

se afigura na presente situação. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: 

a) CONFIRMAR a liminar deferida consistente na baixa dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito sub 

judice; b) DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida em litígio, qual seja, de R$ 3.076,16, referente ao 

contrato n° 20533910; c) pela CONDENAÇÃO da empresa ré, a título de 

danos morais, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso 

(02.04.2019 - negativação). À Secretaria para que proceda a alteração do 

polo passivo, conforme acima mencionado, passando a constar como 

parte ré apenas o “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1008757-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NADSON CHISTIAN CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por NADSON CHISTIAN CORREA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - INTERESSE DE 

AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não 

tenha juntado o comprovante de endereço em seu nome, há a indicação 

deste na inicial, o que permite a verificação do foro competente. Dessa 

forma, em conjunto com os demais elementos dos autos e o direito de 

acesso à Justiça, deixo de acolher a preliminar arguida. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a reclamada, desconhecendo a origem da 

pendência que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a reclamada encaminhou os dados 

da parte reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Logo, é inequívoca 

a obrigação de reparar os danos morais sofridos, prescindindo de efetiva 

prova (in re ipsa), conforme posicionamento sedimentado na 

jurisprudência. No que se refere a alegação de que há prejuízos ao seu 

score, inexiste prova mínima neste sentido, tratando-se de uma avaliação 

que considera várias circunstâncias para sua formação 

consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais 

valoradas. Acerca do assunto, segue decisão proferida pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso em referência ao posicionamento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SISTEMA “SCORE DE CRÉDITO” – LEGALIDADE – RECURSO REPETITIVO 

1419697/RS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

EXCESSIVAS OU SENSÍVEIS OU DE RECUSA NO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do REsp. nº 

1.419.697/RS, ocorrido em 12/11/2014, sob a sistemática do art. 543-B do 

CPC, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a legalidade do chamado 

"SCORE de crédito", tendo em vista que “O sistema "credit scoring" é um 

método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a 

partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com 

atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de 

crédito). (N.U 0051382-72.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Portanto, não o considero 

como elemento para a configuração do dano, mas apenas a inserção 

indevida. Assim, o que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade 

e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) REJEITAR AS PRELIMINARES 

arguidas pela reclamada; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, qual seja, a de R$ 

233,86, contrato n° 052804421000043EC e CONDENAR a parte reclamada, 

a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, e o faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Transitada 

em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora 

comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAYNA ALVES DA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma 

vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização 

do CDC, conforme se vê: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por 

Danos Morais – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de interesse de 

agir – rejeitadas – INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de inadimplentes 

– DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO– 

RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é o quinquenal, 

(05) anos de acordo com o regramento atual quanto a matéria, 

estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.Se o objetivo 

principal da ação é reparar os danos morais causados pela negativação 

do nome do consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a 

mesma indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, 

sob pena de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, 

inciso XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar 

quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação 

dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que 

dispensa a demonstração da extensão do dano.A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, 

Ap 102926/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, 

Publicado no DJE 25/02/2015). Desta forma, rejeito a prejudicial suscitada. 

PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA: A provocação 

do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação 

conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para 

ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento 

da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, 

qualquer discussão que ultrapasse as premissas acima se confunde com 

o próprio mérito. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o comprovante de 

endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a 

preliminar arguida. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a reclamada, desconhecendo a origem da pendência que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Se 

se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se 

à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da 

contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus 

à reclamante, ante a presunção das faturas, impor a ele a obrigação de 

comprovar que não teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada, 

da forma mais profícua: ou pela juntada do contrato ou pela gravação de 

áudio. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: 

a) REJEITAR AS PRELIMINARES e PREJUDICIAL de mérito arguidas pela 

reclamada; b) DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, qual seja, de R$ 382,04, contrato n° 

6280761894574016; c) pela CONDENAÇÃO da empresa ré, a título de 

danos morais, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do primeiro evento 

danoso. Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a 

parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a 

baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009611-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA CELICIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 
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da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

CELICIA FERREIRA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014). DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida sob a alegação de que desconhece o débito. 

No entanto, a parte ré, em contestação, demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, informando haver uma UC em nome da autora, 

cadastrada sob o nº 1967067, inclusive, com pedido de parcelamento de 

dívida por ela assinada. Importante destacar ainda, que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança entre as 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, de acordo com a súmula 

359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte reclamada demonstrado 

a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na 

defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação da parte autora ao 

pagamento do valor de R$ 156,82 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta 

e dois centavos), nos limites do art. 31, da Lei 9.099/1995 Ante o exposto, 

proponho: a) a REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO arguida pela 

reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial; c) PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 

156,82 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)., 

acrescido de juros de 1% ao mês e corrigida monetariamente, ambos a 

partir do vencimento da obrigação, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010522-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADÃO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: OI S.A Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 

em desfavor de OI S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se faz necessária a realização de 

audiência instrução, porque há nos autos prova documental suficiente à 

prova do alegado, sendo a realização da prova oral meramente 

procrastinatória e contrária à efetividade da prestação jurisdicional. 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando o referido débito 

com a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 
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e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus à reclamante, ante a 

presunção das faturas, impor a ele a obrigação de comprovar que não 

teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada, da forma mais 

profícua: ou pela juntada do contrato ou pela gravação de áudio. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: 

a) DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, qual seja, de R$ 584,98, referente ao contrato 

n° 0000005053028857; b) pela CONDENAÇÃO da empresa ré, a título de 

danos morais, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do primeiro evento 

danoso (27/08/2017). Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010776-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010776-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO JOSE DE JESUS 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCELO 

JOSE DE JESUS ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO CÍVEL 

– Ação de Indenização por Danos Morais – PRELIMINARES DE 

PRESCRIÇÃO E falta de interesse de agir – rejeitadas – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO de inadimplentes – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO– RECURSO 

DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo 

com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo principal da ação é 

reparar os danos morais causados pela negativação do nome do 

consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a mesma 

indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, sob pena 

de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso 

XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro 

de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela 

deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos 

morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

25/02/2015). DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer débito com a parte 

reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). Seria demasiado ônus à reclamante, ante a presunção das 

faturas, impor a ele a obrigação de comprovar que não teve relação. 

Quem deve provar isso é a reclamada, da forma mais profícua: ou pela 

juntada do contrato ou pela gravação de áudio. No caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 
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nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Com relação 

aos danos morais, conforme demonstra consulta apresentada com a 

contestação, há negativação preexistente, e, ainda que discutida 

judicialmente, não há comprovação de deferimento de liminar ou trânsito 

em julgado de decisão a seu favor, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” E ainda: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA 

LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 

458 E 535 DO CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. 

AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 

535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e 

suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se 

sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão 

adotada pelo Juízo. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 

385/STJ. 3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, 

autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação 

para cada uma das inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. 

p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 26/06/2018, DJe 21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). 

Deste modo, importa apenas o cancelamento da inscrição, encontrando 

óbice o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a 

condição anterior da parte autora (anotação preexistente). Ante o 

resultado, entendo prejudicado o pedido para condenação em litigância de 

má-fé e contraposto, pois incompatíveis. Ante o exposto, proponho a 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

REJEITAR A PRELIMINAR e PREJUDICIAL de mérito arguidas pela 

reclamada; b) DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, qual seja, R$ 83,48, incluída em 

11/12/2015, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato 

para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição 

de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005288-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN COIMBRA SALES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1005288-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JHONATTAN COIMBRA SALES 

MEIRA REQUERIDO: VIVO S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JHONATTAN COIMBRA SALES MEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em exame enquadra-se nas 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. PRELIMINAR - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha 

juntado o comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste 

na inicial, o que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, 

em conjunto com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à 

Justiça, deixo de acolher a preliminar arguida. DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Não se faz necessária a realização de audiência instrução, 

porque há nos autos prova documental suficiente à prova do alegado, 

sendo a realização da prova oral meramente procrastinatória e contrária à 

efetividade da prestação jurisdicional. 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, há nos autos 

contrato assinado pelo reclamante, acompanhado de seus documentos 

pessoais e foto tirada dentro do estabelecimento comercial da reclamada, 

que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Há ainda faturas e telas do sistema de cobrança 

da reclamada em que constam vários pagamentos. Importante ressaltar 

que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Além disso, de acordo com a súmula 359 do 

STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 
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como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo 

a parte reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 269,63( 

duzentos e sessenta e nove sessenta e três centavos), valor discutido na 

presente ação, nos limites do art. 31, da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, 

opino pela: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial; c) PROCEDÊNCIA do 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte autora ao pagamento 

de R$ 269,63 (duzentos e sessenta e nove sessenta e três centavos), a 

favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a contar do vencimento da 

obrigação e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários 

advocatícios. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009668-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIDE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009668-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEIDE QUADROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEIDE 

QUADROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014). DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No entanto, a parte ré, em contestação, 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, informando haver 

uma UC em nome da autora, cadastrada sob o nº 1897929-4, inclusive, 

com pedido de parcelamento de dívida por ela assinada. Com relação ao 

alegado na impugnação à contestação sobre a UC objeto do termo de 

confissão de dívida, entendo que não deve prosperar, uma vez, embora 

traga tais argumentos sobre a suposta divergência das UC’s, não negou o 

vínculo jurídico com a reclamada, deixando também de apresentar 

qualquer comprovante de pagamento das faturas. Importante destacar 

ainda, que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez 

que a semelhança entre as assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, 

de acordo com a súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. 

Por fim, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no 

art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 36,26, limitado 

ao art, 31, da lei 9099. . Ante o exposto, proponho: a) a REJEIÇÃO DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO arguida pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial; c) PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, condenando a 

parte autora ao pagamento de R$ 36,26, a favor da reclamada, valor esse 

acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, 

ambos a contar do vencimento da obrigação, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito
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ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009627-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUZIA ERENIL LEMES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade 

para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o 

pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a reclamada, desconhecendo a origem da 

pendência que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Se 

se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se 

à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da 

contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus 

à reclamante, ante a presunção das faturas, impor a ele a obrigação de 

comprovar que não teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: 

a) REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, qual seja, de R$ 84,38, contrato n° 603756981000091FI; c) pela 

CONDENAÇÃO da empresa ré, a título de danos morais, ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao 

mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados do primeiro evento danoso (11/09/2018). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010563-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONICE DE GUSMAO E SILVA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEONICE DE 

GUSMAO E SILVA em desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR A natureza dos serviços desenvolvidos pela parte ré 

(revenda) em conjunto com a análise da presente relação não se 

enquadra no conceito de “destinatário final”, descrito no Código de Defesa 

do Consumidor. Neste sentido: RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS -INAPLICABILIDADE DO 

CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DO ALEGADO 

DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO 

MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

1 - E se a demandante atuou como intermediária no resultado da venda, e 

não a destinatária final dos produtos adquiridos, descabe falar em relação 

consumerista, sendo inaplicável as regras estabelecidas no cdc, 

sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, e sim as que estão no 

CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na sua residência, 

poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o registro 

bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo caixa 

eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015). RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO 

COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 
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menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta forma, afasta-se a 

aplicação do referido Diploma. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para 

resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a 

reclamada. No entanto, há nos autos ficha cadastral assinada e 

acompanhada de documentos pessoais, nota fiscal e pedido, que 

demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade 

do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Além disso, de acordo com a súmula 359 

do STJ, o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é 

responsável pela notificação prévia do devedor. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, não observo 

no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte reclamada demonstrado 

a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na 

defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação da parte autora ao 

pagamento do valor de R$ 380,03 (trezentos e oitenta reais e três 

centavos), valor total discutido no presente processo, nos limites do art. 

31, da Lei 9099/1995. Ante o exposto, proponho: a) REJEIÇÃO DA 

PRELIMINAR arguida pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado na inicial; c) PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 380,03 (trezentos e 

oitenta reais e três centavos) a favor da reclamada, valor esse acrescido 

de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a 

contar do vencimento e a extinção com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010042-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOÃO BERNARDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOÃO BERNARDES DA SILVA em desfavor de VIVO S/A. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade 

para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o 

pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial e 

declaração de residência devidamente assinada, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a 

preliminar arguida. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A 

relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus 

probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. MÉRITO Segundo a distribuição da carga probatória, 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC). 

Adiante, nos artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu deverá alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que opõe-se ao pedido do autor, presumindo-se como 

verdadeiros os fatos não impugnados. Consigna-se, ainda, que se 

tratando de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há 

a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos 

aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte 

promovente - ope judicis -, seja quando atribui ao fornecedor de produtos 

ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o 

defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de 

terceiro) – ope legis. Pois bem. A parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer relação contratual com a parte reclamada. 

Em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido, a parte reclamada deixou de instruir a defesa com os 

documentos necessários a legitimar a cobrança da dívida. Isto porque, em 

que pese este juízo aceitar a utilização de telas sistêmicas como meio de 

prova, não se extrai da documentação apresentada a certeza necessária, 

tendo um único pagamento realizado. Deste modo, ante a negativa de 

existência de relação jurídica e ausente prova suficiente, a procedência 

do pedido do autor é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a reclamada encaminhou os dados da parte reclamante 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Logo, é inequívoca a obrigação 

de reparar os danos morais sofridos, prescindindo de efetiva prova (in re 
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ipsa), conforme posicionamento sedimentado na jurisprudência. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Verifica-se que 

o extrato de negativação apresentação há anotação posterior, não sendo 

o caso de aplicação da Súmula 385, do STJ, mas deverá ser levada em 

consideração para a fixação. Neste sentido, Turma Recursal Única deste 

Estado: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL .AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA .PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) É importante frisar que não 

basta o ajuizamento da ação para corresponder a ilegitimidade do débito, 

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA 

LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 

458 E 535 DO CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. 

AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 

535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e 

suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se 

sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão 

adotada pelo Juízo. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 

385/STJ. 3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, 

autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação 

para cada uma das inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. 

p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 26/06/2018, DJe 21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019) 

(grifei) Aliás, em pesquisa no sistema PJe e PROJUDI constatei a ação n. 

8013427-46.2017.811.0002, proposta em face da reclamada cujo teor 

discutia o débito de R$ 92,25 (noventa e dois reais e vinte e cinco 

centavos), com vencimento em 17.04.2015, no entanto, extinta por 

ausência do autor à audiência de conciliação. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em decorrência do 

resultado, prejudicado o pedido contraposto e litigância de má-fé, pois 

incompatíveis entre si. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DECLARAR a inexistência do 

débito sub judice (R$ 834,39) e CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da evento danoso (negativação – 13.06.2015) e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Transitada em julgado, no 

caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para 

a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de 

ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles 

anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de responsabilidade. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010985-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GUILHERME SALLES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010985-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NATALINO GUILHERME 

SALLES DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por NATALINO GUILHERME SALLES 

DUARTE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade 

para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o 

pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a reclamada, desconhecendo a origem da 

pendência que ensejou a anotação. Afirma que: "(...) e foi até uma agencia 

para saber referente ao valor que está sendo cobrado, logo foi informado 

que existia um debito em seu nome, decorrente de um saldo negativo na 

conta salário. Contudo o Autor informou que não devia tendo em vista a 

conta que possuía era conta salário e está inativa pois saiu da empresa no 

qual recebia por esta conta nesse passo solicitou um extrato da conta 

inativa, verificando que havia inúmeros equívocos, sob a denominação de 

“cesta básica de serviços” e/ou “ENC LIM CRÉDITO”. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, sem que tenha 

contestado especificamente os fatos informados na inicial. Assim, a 

empresa ré não trouxe elementos acerca da constituição (origem) da 

dívida, portanto, incontroversos. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 
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nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. No entanto, 

em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: 

a) REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, qual seja, de R$ 121,63, (cento e vinte e um reais e sessenta e três 

centavos), contrato n° 033381431000025FI; c) pela CONDENAÇÃO da 

empresa ré, a título de danos morais, ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados do primeiro evento danoso (02/12/2016). Transitada em julgado, 

no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato 

para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição 

de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009522-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009522-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por BRUNO DE ALMEIDA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014). DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, a parte ré logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos faturas de cartão de crédito em que 

constam vários pagamentos, que demonstram a relação contratual, bem 

como os débitos da parte autora. Além disso, de acordo com a prova dos 

autos, constam vários pagamentos, inclusive com débito em conta. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Ante o exposto, proponho: 

a) REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL de mérito arguida pela reclamada; b) 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e a extinção com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011788-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1011788-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAYSE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAYSE DA SILVA 

RODRIGUES em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA ARGUIDA Apesar dos argumentos expostos na defesa é certo 

que, de acordo com a teoria da asserção, plenamente aceita no STJ e 

STF, a legitimidade ad causam, como uma das condições da ação, é 

aferida in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante. (AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012). Assim, 

tendo em vista que a inicial imputa à reclamada a culpa pelo atraso no voo, 

a discussão deve ser analisada no mérito acerca do eventual atraso, 

assim como a existência ou não de justificativa plausível para o ato. Por tal 

motivo, entendo pela rejeição da preliminar. MÉRITO No caso vertente, 

restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços caracterizado 

pelo atraso de mais de 1h30 no voo que levaria a reclamante de Porto 

Alegre a Guarulhos, culminando na perda da conexão, gerando um atraso 

de mais de 6 (seis) horas do horário originalmente previsto. A parte 

reclamada, em contestação, informou que o atraso se deu por 

necessidade de manutenção não programada na aeronave. Em que pesem 

as referidas alegações, entendo que o atraso de voo sem qualquer motivo 

comprovadamente plausível, configura falha na prestação do serviço, 

situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos 

moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela 

parte Ré. A jurisprudência tem entendido que o vício na prestação do 

serviço de transporte aéreo é suficiente para ensejar a reparação por 

dano moral, vejamos: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – 

ATRASO – CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE 

CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RECURSO INOMINADO n° 1001422-06.2017.8.11.0037, 

Julgado em 25/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018, Rel. GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO). Em seu voto, o Relator constou que “o 

serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade 

da companhia aérea e não constitui causa excludente da 

responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela 

reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou 

cancelamento de voo”. E ainda: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE 

CONSUMO ? TRANSPORTE AÉREO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO ? ATRASO DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE 

CONEXÃO ? REACOMODAÇÃO NO PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL ? 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - 

ALEGAÇÃO DE ATRASO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR? FALTA DE 

COMPROVAÇÃO ? ATRASO DE NOVE HORAS PARA A CHEGADA AO 

DESTINO FINAL ? FALHA COMPROVADA ? DANO MORAL CONFIGURADO 

?REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – 

RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos 

danos causados ao consumidor. Não há de se acolher a tese de atraso 

em razão de caso fortuito, sem comprovação nos autos, como causa de 

exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de vôo, 

obrigando o passageiro a chegar em seu destino final nove horas depois 

do originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional 

indenizável economicamente. Necessidade de fixação da indenização por 

dano moral de acordo com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. Sentença de improcedência reformada. Recurso 

provido.(RI n. 0025980-02.2019.811.0001,Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, 

julgamento em 12/11/2019). In casu, a relação travada entre as partes é 

de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe: "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos." Reputa-se assim existente a relação jurídica de 

consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos 

morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de: a)REJEITAR A PRELIMINAR 

arguida pela reclamada; b) CONDENAR, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1011042-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WARLEY ALVES DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WARLEY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor de 

VIVO S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA: A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não 

sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na 

Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação 
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do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a 

parte autora não tenha juntado o comprovante de endereço em seu nome, 

há a indicação deste na inicial e declaração de residência devidamente 

assinada, o que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, 

em conjunto com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à 

Justiça, deixo de acolher a preliminar arguida. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas 

no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão 

do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação 

ou quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. MÉRITO Segundo a distribuição da carga probatória, 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC). 

Adiante, nos artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu deverá alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que opõe-se ao pedido do autor, presumindo-se como 

verdadeiros os fatos não impugnados. Consigna-se, ainda, que se 

tratando de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há 

a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos 

aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte 

promovente - ope judicis -, seja quando atribui ao fornecedor de produtos 

ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o 

defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de 

terceiro) – ope legis. Pois bem. A parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando a solicitação de serviço/produto. Em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a 

parte reclamada deixou de instruir a defesa com os documentos 

necessários a legitimar a cobrança da dívida. Isto porque, em que pese 

este juízo aceitar a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, não 

se extrai da documentação apresentada a certeza necessária, tendo um 

único pagamento realizado. Deste modo, ausente prova suficiente, a 

procedência do pedido do autor é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a reclamada encaminhou os dados da parte 

reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Logo, é inequívoca 

a obrigação de reparar os danos morais sofridos, prescindindo de efetiva 

prova (in re ipsa), conforme posicionamento sedimentado na 

jurisprudência. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Verifica-se que o extrato de negativação apresentado 

há anotação posterior, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385, do 

STJ, mas deverá ser levada em consideração para a fixação. Neste 

sentido, Turma Recursal Única deste Estado: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL 

.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA .PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR 

QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO 

POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS 

MORAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, 

RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, data do 

julgamento 23/03/2018). É importante frisar que não basta o ajuizamento 

da ação para caracterizar a ilegitimidade do débito, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO 

DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTOS 

ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 

quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca 

das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os 

argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo 

Juízo. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385/STJ. 3. "Para que se 

afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por 

danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das 

inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/06/2018, DJe 21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019) (grifei). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em decorrência do 

resultado, prejudicado o pedido contraposto e litigância de má-fé, pois 

incompatíveis entre si. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DECLARAR a inexistência do 

débito sub judice (R$ 166,50) e CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da evento danoso (negativação – 11.09.2015) e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Transitada em julgado, no 

caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para 

a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de 

ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles 

anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de responsabilidade. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1009516-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON LUIZ MACIEL DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDSON LUIZ 

MACIEL DE CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EXPEDIDO POR 

ÓRGÃO OFICIAL Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Embora a 

parte autora não tenha juntado o comprovante de endereço em seu nome, 

há a indicação deste na inicial, o que permite a verificação do foro 

competente. Dessa forma, em conjunto com os demais elementos dos 

autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a preliminar 

arguida. PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – CONEXÃO DE AÇÕES Não há 

que se falar em litispendência ou conexão de ações, uma vez que as 

causas de pedir e pedidos do processo indicado na contestação são 

diversos do presente processo. PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS O processo n° 8010681-64.2016.8.11.0028 

possui causa diversa do presente processo, isto é, não se trata de 

reapresentação, portanto, não procede o pedido formulado pela 

reclamada. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, porque há nos autos prova documental 

suficiente à prova do alegado, sendo a realização da prova oral 

meramente procrastinatória e contrária à efetividade da prestação 

jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Segundo a distribuição da carga 

probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, 

CPC). Adiante, nos artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu deverá 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que opõe-se ao pedido do autor, presumindo-se 

como verdadeiros os fatos não impugnados. Consigna-se, ainda, que se 

tratando de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há 

a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos 

aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte 

promovente - ope judicis -, seja quando atribui ao fornecedor de produtos 

ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o 

defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de 

terceiro) – ope legis. Pois bem. A parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando o referido débito com a reclamada. Em contestação, a 

concessionária informa que a anotação refere-se ao vínculo com UC nº 

1274896, situada na RUA PORTO ALEGRE S/N, BAIRRO SAO BENEDITO, 

POCONÉ. No entanto, em que pese este juízo aceitar a utilização de telas 

sistêmicas como meio de prova, não se verifica um único pagamento, o 

que fragiliza e impede de extrair a certeza necessária. Ademais, em 

consulta ao processo informado em sede preliminar de conexão, trata da 

UC nº 13540071 – Rua Transpantaneira, Bairro Vila Baleares, lt 12, 

Poconé –,ou seja, distinto dos dados informados neste feito, como também 

tendo como titular um terceiro (Fernanda Benedita Pereira da Silva). Assim, 

entendo que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Embora existam outras negativações, verifico que não 

se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por não se tratar de negativação 

preexistente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada para aquilatar o valor indenizatório, já que a 

situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Nesse entendimento, a Turma Recursal Única deste Estado: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018). É importante frisar que não 

basta o ajuizamento da ação para caracterizar a ilegitimidade do débito, 

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA 

LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 

458 E 535 DO CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. 

AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 

535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e 

suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se 

sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão 
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adotada pelo Juízo. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 

385/STJ. 3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, 

autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação 

para cada uma das inscrições" (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. 

p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 26/06/2018, DJe 21/08/2018). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019) 

(grifei). Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Em decorrência do resultado, prejudicado o pedido 

contraposto e litigância de má-fé, pois incompatíveis entre si. Ante o 

exposto, proponho: a) REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) a PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, qual seja, a de R$ 161,56 (cento e 

sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao contrato 

n. º 0001274896201703; c) e ainda, a título de danos morais, CONDENAR 

a empresa ré ao pagamento para a parte autora da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, no caso 

de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010892-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACILENE DOS SANTOS 

CONCEIÇÃO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GRACILENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade 

para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o 

pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Entendo, portanto, pela fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil novecentos e vinte reais), correspondente a 40 salários 

mínimos na época da distribuição da ação. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE NEGATIVAÇÃO EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando o referido débito com a 

reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Em que pese exista outras negativações, 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por não se tratar de 

negativação preexistente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, 

a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO CÍVEL INOMINADO. 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA .PRESENÇA DE 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM 

RAZÃO DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA 

REDUZIR OS DANOS MORAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018). Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 
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grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, não 

observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação. Ante o exposto, proponho: 

a) fixação do valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais); b) REJEITAR A PRELIMINAR arguida pela 

reclamada; c) PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida em litígio, qual seja, a de R$ 724,55 (setecentos e 

vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 

n. º 697618411000020; d) e ainda, a título de danos morais, CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento para a parte autora da importância de R$ 

1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010505-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOENILSON LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOENILSON LUCAS DA SILVA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO 

RESISTIDA: A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade 

para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o 

pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o 

que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto 

com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo 

de acolher a preliminar arguida. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ressalte-se que, apesar de esse juízo reconhecer como prova 

capturas de telas do sistema de cobrança, é certo que as apresentadas 

pela reclamada não podem ter tal força probante, uma vez que não consta 

sequer o nome do reclamante junto aos pagamentos apresentados. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

ou documento assinado pela parte autora. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial para: a) REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela 

reclamada; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, qual seja, R$ 413,71 (quatrocentos e 

treze reais e setenta e um centavos), com data inclusão 09/06/2017; c) 

CONDENÁ-LA, a título de danos morais, ao pagamento para a parte autora 

da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento negativação (09/06/2017) e correção monetária 

a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi 

Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005956-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005956-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, intime-se a parte requerente para indicar os dados necessários 

para levantamento do valor depositado nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Com a indicação dos dados, expeça-se o competente alvará judicial 

em favor da parte requerente no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais), com os devidos rendimentos. Sem custas e honorários 

advocatícios. Sentença publicada no sistema PJe, Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no sistema. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005994-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRONE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005994-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAYRONE OLIVEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, conclusos para análise 

de alvará em favor da parte requerente, consoante dados indicados no ID 

2682477, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com os 

devidos rendimentos. Sem custas e honorários advocatícios. Sentença 

publicada no sistema PJe, Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005484-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DA COSTA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005484-32.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SANTANA DA COSTA MENEZES REQUERIDO: VIVO S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Santana da Costa Menezes 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 – Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. 3 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a 

preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. 4 - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do 

ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 79,98 (setenta e nove 

reais e noventa e oito centavos), que foi incluído nos órgãos de proteção 

ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente ao uso do serviço que 

é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de pagar o débito 

inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de adesão e 

contratação de serviços devidamente assinado pela parte autora e cópia 

do documento pessoal, que legitimam a cobrança do débito inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito. Quanto à assinatura aposta no contrato, 

se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a 

semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados aos 

autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é 

absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 
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pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua 

regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o 

consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Essas premissas demonstram a existência de negócio jurídico, como 

também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. 

Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante 

ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo seu deferimento, 

visto que restou comprovada a legalidade do débito inscrito no rol de 

inadimplentes. Não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Por fim, 

é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e,PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para condenar a requerente ao pagamento da importância 

inscrita no cadastro de inadimplência, R$ 79,98 (setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da 

obrigação inadimplente. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz 

do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006020-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MICHELI DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Micheli de Oliveira Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 - Da competência territorial A reclamada aventa a preliminar de 

incompetência territorial sob o fundamento de que a parte reclamante não 

juntou aos autos comprovante de residência com seu nome. Os 

documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir 

competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, 

inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada exerce 

suas atividades nesta comarca. Demais disso, há declaração de 

residência devidamente assinada. 3 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a 

preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. Mérito O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de ausência de contratação dos 

serviços, desconhecendo desse modo a cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor R$ 137,39 (cento e trinta e sete 

reais e trinta e nove centavos). Cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da inscrição, o que o fez, conforme se verifica 

na gravação anexada à contestação, na qual a parte requerente confirma 

seu nome, seus dados pessoais e endereço (ID 25335254). No caso, a 

parte requerente não impugnou especificamente o áudio apresentado pela 

requerida. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Assim, não há falar em inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade por parte da Reclamada. A respeito, a Turma Recursal 

entende pela legitimidade da gravação: E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE ÁUDIO, FATURAS E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DE 

FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado nº. 

0015854-21.2018.811.0002, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Data do Julgamento: 25.03.2019) Portanto, o pleito de indenização 

por danos morais não merece provimento, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Com efeito, sobre o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do débito que está aberto, 

entendo, pelo seu deferimento, visto que restou comprovada a legalidade 

do débito inscrito no rol de inadimplentes. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de 

inadimplência, R$ 137,39 (cento e trinta e sete reais e trinta e nove 

centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação 

inadimplente. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007175-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007175-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS LEITE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Antonio Marcos Leite em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. 

Fundamento e decido. Mérito O cerne da controvérsia consiste em analisar 

a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de ausência de contratação dos 

serviços, desconhecendo desse modo a cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor R$ 348,13 (trezentos e quarenta 

e oito reais e treze centavos). Cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da inscrição, o que o fez, conforme se verifica 

na gravação anexada à contestação, na qual o requerente confirma seu 

nome, seus dados pessoais e endereço (ID25304330 e 25304333). Por 

outro lado, a parte requerente não apresentou impugnação, o que torna 

incontroverso. Dessa forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que a parte autora contratou os serviços da 

reclamada, sendo a cobrança devida. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes. Assim, não há falar em inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade por parte da Reclamada. A Turma Recursal entende pela 

legitimidade da gravação: E M E N T A - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE ÁUDIO, FATURAS E 

INFORMAÇÕES SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO 

CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado nº. 

0015854-21.2018.811.0002, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Data do Julgamento: 25.03.2019) Portanto, o pleito de indenização 

por danos morais não merece provimento, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012661-47.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WELITON LISBOA PANTA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A Noticia o requerente, em síntese, que 

comprou passagem aérea para o dia 16.09.2019, com o seguinte trecho: 

Maceió/São Paulo/Cuiabá, que deveria chegar ao seu destino final às 

11h15, porém foi surpreendido com a informação no momento do 

embarque que seu voo tinha decolado uma hora antes do previsto. Informa 

que a requerida reacomodou em outro voo que partiria às 17h35 e 

chegaria ao destino final às 21h55, ou seja, com uma diferença de pouco 

mais de 10 (dez) horas do voo original, motivo pelo qual pleiteia reparos 

transtornos experimentados. Em defesa, a requerida alega que houve a 

necessidade de reestruturação da malha aérea e o trecho contratado pelo 

requerente sofreu alteração. Alega também que prestou toda a 

assistência necessária tal como reacomodou a parte autora no voo mais 

próximo. Houve apresentação de impugnação. É o necessário. 

Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Conquanto tenha a requerida contestado os argumentos do requerente, 

não logrou êxito em afastar sua responsabilidade. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, quer por razões de atraso no voo inicial e 

posterior readequação da malha aérea, ou qualquer outro motivo, não 

afasta sua responsabilidade. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP - rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). A Turma Recursal deste 

Estado segue o mesmo entendimento: Ementa: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS - 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO E ATRASO DE 17 (DEZESSETE) 

HORAS NO DESEMBARQUE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO 

COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a 

responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma 

vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a 

esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 2. Dano moral 

evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera o 

mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos 

passageiros do transporte aéreo. 3. No caso, o voo original relativo ao 

trecho de volta foi cancelado sem justificativa, impossibilitando o embarque 

do recorrido, acarretando-lhe prejuízo moral. 4. Com relação ao valor 

indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na 

sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, 

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos 
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sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Conforme orientação do 

e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade 

contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a 

partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do 

arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. 6. Restando 

evidenciada a falha na prestação o serviço e o prejuízo sofrido pelo 

recorrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais. 7. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT, RI 0027220-60.2018.811.000, Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 15.02.2019) Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, o requerente não foi 

previamente informado sobre a alteração do horário do voo, bem como 

sua a chegada ao destino final somente ocorreu às 21h55, do dia 

16.06.2019, ou seja, com uma diferença de pouco mais de 10 (dez) horas 

do voo original, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Ressalta-se que o requerente informa que 

a requerida prestou o auxílio necessário ao disponibilizar transporte até o 

hotel e hospedagem, desse modo, tal atitude deve ter amenizado os 

transtornos enfrentado pelo requerente, bem como deve ser considerada 

na fixação do quantum indenizatório. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da requerido ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da 

citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006032-57.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUANA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por Luana Benedita do 

Espirito Santo Araújo em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e 

decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 - Da competência territorial A reclamada levanta preliminar de 

incompetência territorial alegando que a parte reclamante não juntou aos 

autos comprovante de residência com seu nome. Os documentos juntados 

com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial do Juizado 

Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que 

comprova que a reclamada exerce suas atividades nesta comarca. 2 – 

Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se confunde com o 

próprio mérito, além disso o prequestionamento administrativo não é 

pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de 

direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. Mérito Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem 

do débito no valor de R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e 

dezesseis centavos), que foi incluído no rol de inadimplentes. Em que pese 

a requerida ter apresentado histórico de contas, bem como este juízo 

aceitar telas sistêmicas como meio probatório, cabe mencionar, que não 

restou comprovado a relação contratual entre as partes, pois apenas um 

débito foi quitado até o momento. Desse modo, entendo pela fragilidade 

dos argumentos da reclamada e, por consequência, opino pela declaração 

de inexistência do débito discutido na lide. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Registra-se, que a 

requerente possui outras 07 (sete) negativações posteriores realizadas 

pelas empresas Moda Verão, América Jens e Big Lojas. Portanto, é 

cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

dano moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da requerida em 

cadastrar o nome da autora de forma indevida em órgão restritivo de 

crédito, uma vez que não restou comprovada a relação contratual entre a 

autora e a empresa ré. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a 

existência de outros apontamentos posteriores, devem ser levados em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse passo 

entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), qual está de acordo com a nossa 

jurisprudência. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 387,16 (trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos); e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 
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discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1007832-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GAUTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007832-23.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JANAINA GAUTO LEITE REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

por Janaina Gauto Leite em desfavor Azul Linhas Aéreas. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito. O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais, 

formulada pelo Reclamante, visando ser compensado pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o cancelamento do voo. Noticia 

a requerente, em síntese, que comprou passagem aérea para o dia 

12.05.2019, às 19h40, de Cuiabá a Presidente Prudente, para participar de 

uma audiência trabalhista que ocorreria na data de 13.05.2019, às 15h, 

porém próximo ao horário de embarque recebeu a notícia de cancelamento 

do transporte em virtude de impedimentos operacionais. Relata que a 

requerida lhe acomodou em outro voo que sairia somente em 13.05.2019, 

às 19h40, o que não era favorável, pois já teria passado o horário do ato 

processual. Em defesa, a requerida alegou que o voo AD 4292 sofreu 

cancelamento decorrente de problemas operacionais. Alegou também, que 

ofereceu toda a assistência necessária, mas a requerente não quis 

aceitar. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de cancelamento do voo por impedimento operacionais, readequação da 

malha aérea, ou qualquer outro motivo, não afasta sua responsabilidade. 

Nesse sentido: Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. 

ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta 

por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, 

ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte 

de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência 

ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. 

Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a 

fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP ? 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Aliás, a causa 

única e exclusiva de problema técnico na aeronave também não exclui a 

responsabilidade da requerida e o consequente dever de indenizar, haja 

vista que sua responsabilidade decorre do risco da atividade. Como já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Problemas mecânicos são 

previsíveis, evitáveis e, ainda que assim não fossem, não configuram 

fortuito externo, pois compreendidos nos riscos naturais da atividade de 

qualquer empresa aérea riscos do empreendimento. Devem, pois, ser 

analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a 

responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem se cercar 

de medidas preventivas, a fim de que atrasos e demais transtornos 

durante o contrato de transporte não mais ocorram.” (AREsp 747355, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, 4.11.2015). Tampouco sinistros mecânicos 

conduzem à excludente de responsabilidade por “fato de terceiro”, pois se 

revelam em fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte 

aéreo desenvolvida pela recorrente (CC 734 e 737 e CDC 14, §3º). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

NACIONAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO 

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do 

voo na ida, previamente programado pelo passageiro, teve origem em 

problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela 

demandada, ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o 

acolhimento da excludente de responsabilidade. 3. Não restando 

comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro 

por mais de cinco horas em relação ao voo previamente contratado 

configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e 

desconforto sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano 

moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo 

que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já 

fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no 

caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, 

os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, 

J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no 

AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 

21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de 

R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento 

serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TRU/MT, RI nº 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgamento em 09.10.2018) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a requerente deixou de viajar e 

de comparecer na audiência trabalhista que ocorreu no 15º Tribunal 

Regional do Trabalho, em razão do cancelamento do voo operado pela 

requerida, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 
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dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Registra-se que a requerida tentou prestar 

assistência a requerente ao realocá-la em outro voo do dia seguinte. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da requerido ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Nesse viés, de rigor o 

reconhecimento dos danos materiais despendido para pagamento da 

hospedagem no importe de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), é 

medida que se impõe. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte requerente no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da 

citação; e b) condenar a requerida a restituir a autora o valor de R$ 148,00 

(cento e quarenta e oito reais), a título de danos materiais, valor que deve 

ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011910-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ARTUR LUCIANO VENTURI, ANA PAULA BESSANI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A Noticiam os requerentes, em síntese, que 

compraram passagens aéreas para o dia 14.08.2019, com o seguinte 

trecho: Jericoacoara – São Paulo - Cuiabá, que deveriam chegar ao seu 

destino final às 22h15, porém foram surpreendidos com o cancelamento 

do voo de conexão. Informam que a requerida disponibilizou hospedagem 

e acomodação em outro voo que partiria no dia 15.08.2019, às 10h e 

previsão de chegada ao destino final às 11h15, ou seja, com uma 

diferença de 13 (treze) horas do voo original, motivo pelo qual pleiteiam 

reparos pelos transtornos experimentados. Em defesa, a requerida GOL 

Linhas Aéreas Inteligentes S.A alega que houve a necessidade de 

reestruturação da malha aérea e o trecho contratado pelos requerentes 

sofreu cancelamento. Alega também que prestou toda a assistência 

necessária tal como reacomodou os autores no voo mais próximo. Já a 

requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A alegou, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No 

mérito, sustentou que não pode ser condenada por fatos causados por 

outrem. Houve apresentação de impugnação. É o necessário. Fundamento 

e decido. Preliminar Ilegitimidade Passiva da CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S/A A indicação na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de relação jurídica de direito material com as partes 

requerentes, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se a responsabilidade da reclamada, pois é 

integrante da cadeia de fornecedores de serviços e que comercializa 

pacotes de viagens, devendo responder pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos na prestação dos serviços contratados. 

Portanto, opino pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

dos autores e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Conquanto tenham as requeridas contestado os 

argumentos dos requerentes, não lograram êxito em afastar sua 

responsabilidade. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha 

na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de readequação da malha aérea, ou qualquer outro motivo, não afasta sua 

responsabilidade. Nesse sentido: Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE 

NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por 

danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP - rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). A Turma Recursal deste 

Estado segue o mesmo entendimento: Ementa: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS - 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO E ATRASO DE 17 (DEZESSETE) 

HORAS NO DESEMBARQUE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO 

COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E 
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CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a 

responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma 

vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a 

esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 2. Dano moral 

evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera o 

mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos 

passageiros do transporte aéreo. 3. No caso, o voo original relativo ao 

trecho de volta foi cancelado sem justificativa, impossibilitando o embarque 

do recorrido, acarretando-lhe prejuízo moral. 4. Com relação ao valor 

indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na 

sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, 

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos 

sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Conforme orientação do 

e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade 

contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a 

partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do 

arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. 6. Restando 

evidenciada a falha na prestação o serviço e o prejuízo sofrido pelo 

recorrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais. 7. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT, RI 0027220-60.2018.811.000, Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 15.02.2019) Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, os requerentes não foram 

previamente informados sobre o cancelamento do voo de conexão, bem 

como a chegada ao destino final somente ocorreu às 11h15, do dia 

15.08.2019, ou seja, com uma diferença de 13 (treze) horas do voo 

original, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor 

das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Ressalta-se que os requerentes informaram que a 

requerida GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A prestou o auxílio 

necessário ao disponibilizar hospedagem, desse modo, tal atitude deve ter 

amenizado os transtornos dos requerentes, bem como deve ser 

considerada na fixação do quantum indenizatório. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da requerido ao pagamento da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), para cada requerente, que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte requerente, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para condenar as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para cada requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados a partir da citação. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011866-41.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos 

Morais e Materiais, na qual a requerente alega, em síntese, que adquiriu 

passagens aéreas da requerida, de ida e volta, relativo ao trecho 

Cuiabá/Goiânia/Cuiabá. A ida estava prevista para 17.07.2019, às 04h15 e 

a volta para 21.07.2019, às 09h20. Aduziu que por motivos pessoais 

necessitou alterar o horário do bilhete de volta. Relata que ao remarcar 

sua passagem a requerida lhe cobrou o valor de R$ 357,00 (trezentos e 

cinquenta e sete reais), o que entende como abusivo, pois corresponde 

mais de 50% (cinquenta por cento) do valor originário da passagem. A 

Reclamada contesta, afirmando que, a requerente ficou ciente de todas as 

informações quanto as taxas e multas pelo cancelamento ou alteração do 

bilhete, pois estão expressamente previstas em seu endereço eletrônico. 

Pois bem, como se verifica dos autos, a requerente, por razões pessoais, 

optou por alterar o horário da volta do seu voo. Verifica-se também, que 

informações sobre cancelamento e alteração de bilhete estão dispostas 

no site da requerida. Verifica-se ainda, que inexiste nos autos informação 

sobre o tipo da passagem que a requerente comprou e, por consequência, 

inviável descobrir qual tipo de taxa deve ser aplicada ao caso de 

remarcação da passagem. Apesar da requerente considerar abusiva a 

cobrança, menciona-se, que a companhia aérea tem liberdade para 

estipular suas tarifas e taxas devidas pelos contratantes dos seus 

serviços, de modo que não há ilegalidade na cobrança da taxa de 

remarcação, tal como dispõe o artigo 10, inciso I, da Resolução nº 

400/2016, da ANAC: “Art. 10. Em caso de remarcação da passagem 

aérea, o passageiro deverá pagar ou receber: I - a variação da tarifa 

aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, 

com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a 

passagem aérea for remarcada; e II - a diferença entre o valor dos 

serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor 

ofertado no ato da remarcação” Nesse cenário, considerando que a 

requerente requereu a remarcação da passagem com 17 (dezessete) dias 

de diferença da data de embarque, o preço do bilhete já não deveria ser 

mais o mesmo, pois sabe-se que os valores da passagem oscila em razão 

do horário e dia, geralmente aumentando de valor com a proximidade do 

embarque. Salienta-se ainda, que a mudança de horário e pagamento da 

taxa foram feitos por escolha da requerente. Dessa forma, não 

demonstrada a abusividade da cobrança, inviável reconhecer falha na 

prestação do serviço ou ainda, ato ilícito perpetrado pela ré a ensejar a 

pretendida reparação por danos materiais ou morais. Nesse sentido: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. REMARCAÇÃO VOO. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos não se infere o pedido de remarcação do voo. 

Ademais é lícita a cobrança de taxa de remarcação. R. sentença mantida. 

Recurso  de  ape lação  não  p rov ido .  (TJSP -  AP . 

1001732-16.2017.8.26.0127 - rel. Des. Roberto Mac Cracken - 22ª Câmara 

de Direito Privado - j. 24/08/2017) INDENIZAÇÃO. REMARCAÇÃO DE 

PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE 

GENITOR. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que se 

trate de motivo de força maior (falecimento do pai), a antecipação do 

retorno dos autores ao Brasil ensejou a troca da passagem adquirida com 

descontos por outra sem os descontos advindos da compra antecipada. E 

a cobrança dessa diferença não pode ser considerada abusiva. 2. 
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Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 

252, do RITJSP. (TJSP - AP. 0045296-88.2013.8.26.0002 - rel. Des. Melo 

Colombi - 14ª Câmara de Direito Privado - j. 10/06/2015) Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Publicada no sistema Pje. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006527-04.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A Noticia a parte requerente, em síntese, que 

contratou os serviços da requerida para o trecho Cuiabá/Brasília/Recife 

para a data de 04/08/2019 e Recife/Brasília/Cuiabá para a data de 

09/08/2019. No entanto, no dia 30.07.2019, recebeu informação sobre a 

alteração do seu voo sem nenhuma justificativa. Afirma que com a 

alteração do voo chegou às 23h30 no aeroporto de Recife, isto é, uma 

diferença de 11 (onze) horas do voo original. Aduz que com a alteração 

do voo perdeu uma diária no hotel contratado, motivo pelo qual pleiteia 

reparos pelos transtornos experimentados. A Reclamada contesta, 

afirmando que, houve a necessidade readequação da malha aérea. Afirma 

que o requerente foi previamente notificado do ocorrido e que prestou 

todo o auxílio determinado na legislação vigente. Fundamento e decido. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há pedido 

de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. É entendimento sedimentado pela 

jurisprudência pátria que a mera alteração do horário da passagem aérea 

contratada, previamente comunicada pelo transportador ao consumidor, 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, atendendo ao 

disposto no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, não é situação apta 

para configurar, por si só, falha na prestação do serviço de transporte 

aéreo. Nesse sentido: EMENTA: ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. 1. De acordo 

com o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não 

responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na 

hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa 

pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. As alterações 

procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

3. A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha 

aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz 

de gerar dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - 

0707454-65.2017.8.07.0020 - Data de publicação: 18/04/2018 - Relator: 

Alvaro Ciarlini) No caso concreto, a comunicação da alteração do horário 

do voo contratado, pela Reclamada, ocorreu no dia 30.07.2019, ou seja, 

04 (quatro) dias antes do voo programado e nos moldes do determinado 

pelas normas que regem a relação discutida, não havendo notícia de 

situação caracterizadora de abalo aos direitos da personalidade do 

Reclamante, a ensejar a responsabilização da demandada. Consta nos 

autos que a empresa CVC requereu a ciência do requerente para a 

confirmação do novo trecho (ID 23511693). Veja-se: “(...) Para atualização 

da reserva e envio do novo voucher, pedimos que confirme este e-mail. 

Se a sugestão oferecida pela companhia aérea não atende-lo, por favor 

entre em contato com a nossa central de atendimento, através do telefone 

(11) 3003 9282. (...) O retorno deste e-mail é necessário, conforme 

descrito acima, pois como sua reserva sofreu uma alteração, a opção de 

voo adquirida originalmente não será mais operada pela cia aérea. (...)” – 

conforme original. Ademais, inexiste nos autos comprovação de prejuízo a 

eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo. Ainda que 

se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face 

da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. 

Assim, entendo que os transtornos ocasionados não passaram de 

incômodos ao autor. Ademais, os casos de mero descumprimento 

contratual não são capazes de ensejar reparação por danos morais. Há 

que se dizer ainda, que os danos morais devem se restringir àquelas 

situações de sofrimento, angústia, em evidente afronta aos direitos da 

personalidade. Sua caracterização ante os meros dissabores da vida de 

relação acabaria por banalizar o instituto. A propósito, esse é o 

entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL 

–AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE VOO – PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Inexiste dano moral se houve a 

prévia comunicação pela Apelada sobre a alteração no voo da Autora, 

caracterizando mero aborrecimento. (Ap 169053/2016, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgadoem15/03/2017, Publicado no DJE - 24/03/2017) Nesse 

mesmo sentido é entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO E CANCELAMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO 

ACERCA DA ALTERAÇÃO - REEMBOLSO DE VALORES - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu 

cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de 

reparação civil. (Recurso Inominado nº. 8065326-86.2017.811.0001 – 

Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida) Cumpre registrar que 

possíveis despesas com estadia em hotel e alimentação, arcadas pelo 

Reclamante durante a espera do voo contratado, não podem ser 

repassadas à Reclamada, se tal dispêndio não se revelou forçoso para a 

situação, revelando circunstância que não ultrapassa o mero 

aborrecimento. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008623-89.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RENATO DIVINO NOGUEIRA PESSOA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP Noticia o Reclamante que comprou pacote turístico com a requerida 

para passar 04 (quatro) dias na cidade de Fortaleza, com saída marcada 

para 15.09.2019 e retorno para o dia 19.09.2019, no valor de R$ 2.286,70 

(dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). Informa que 

um mês antes do embarque a requerida noticiou que ocorreu uma 

alteração nos voos e que não seria mais possível realizar a ida e volta nas 

datas adquiridas, bem como seria necessário a alteração dos voos como 

o pagamento de uma diferença de valores para poder viajar. Diante disso, 

optou por outro pacote turístico para Salvador pelo valor de R$ 2.628,54 

(dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A 

requerida contesta, afirmando que, o requerente adquiriu livremente as 

passagens, bem como ficou ciente de todos os termos, condições e 

valores do contrato, com isso, inexiste o dever de indenizar. Houve 

apresentação de impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações das parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Restou incontroverso o 

cancelamento do pacote turístico para a cidade de Fortaleza. Por outro 

lado, o requerente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do dano 

moral, visto que não apresentou qualquer documento que demonstrasse 

que a ré não tenha dado a devida assistência e que tenha violado algum 

direito de personalidade. Como afirmado pelo requerente, após o 

cancelamento do pacote turístico para a cidade de Fortaleza, o requerente 

aceitou outro pacote turístico ofertado pela ré como forma de 

compensação pelo contrato anterior ter sido rescindido/resilido. Assim, 

cabe dizer, que o requerente tinha o direito de não aceitar a nova proposta 

oferecida pela requerida e, por consequência, requerer a devolução da 

quantia gasta, mas anuiu os termos propostos pela reclamada. Não 

obstante o cancelamento do primeiro pacote turístico, tal fato por si só, 

não é suficiente para caracterizar dano moral. Não há dúvida de que a 

situação vivenciada pelo reclamante causou aborrecimento e irritação. 

Entretanto, entender que tal fato tenha causado apreensão e ansiedade 

suficiente a justificar a sanção pecuniária não se mostra razoável. Dano 

moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia a dia do homem 

médio. Não há qualquer prova de que o requerente tenha sido submetido a 

vexame, constrangimento, ou mesmo que sua imagem tenha sido 

vilipendiada ou ultrajada. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade do mesmo. 

Quanto ao pedido de dano material, opino pelo seu indeferimento, tendo em 

vista que o requerente aceitou livremente pagar a diferença de valores 

entre os pacotes turísticos. Ainda que se considere a responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, é obrigação da parte requerente a demonstração 

da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação 

de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança 

das alegações, artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que 

não se verifica no presente caso. Neste contexto, no presente caso, não 

vislumbro razão aos requerentes, tendo em vista, a não comprovação dos 

fatos narrados e, portanto, o pedido deve ser julgado improcedente. Pelo 

exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006771-30.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: MARLEI LUCIANA FIHR REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A Noticia a parte requerente, em síntese, que comprou passagem aérea 

para o dia 04.08.2019, de Cuiabá a Recife, que deveria sair às 06h10 e 

chegar ao seu destino final às 12h25, porém na data de 30.07.2019, a 

requerida comunicou a alteração do horário do voo, desse modo, o horário 

de saída ficou às 17h20 e chegada às 23h30. Assim, chegou com 11 

(onze) horas de diferença do voo original, motivo pelo qual pleiteia reparos 

pelos transtornos experimentados. A Reclamada contesta, afirmando que, 

houve a necessidade readequação da malha aérea. Afirma que a 

requerente foi previamente notificada do ocorrido e que prestou todo o 

auxílio determinado na legislação vigente. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar - Da impossibilidade de 

inversão do ônus da prova A relação em exame enquadra-se nas 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. É entendimento sedimentado pela jurisprudência 

pátria que a mera alteração do horário da passagem aérea contratada, 

previamente comunicada pelo transportador ao consumidor, com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, atendendo ao disposto 

no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, não é situação apta para 

configurar, por si só, falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 

Nesse sentido: EMENTA: ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. 1. De acordo com o 

art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não 

responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na 

hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa 

pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. As alterações 

procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

3. A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha 

aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz 

de gerar dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - 

0707454-65.2017.8.07.0020 - Data de publicação: 18/04/2018 - Relator: 

Alvaro Ciarlini) No caso concreto, a comunicação da alteração do horário 

do voo contratado, pela Reclamada, ocorreu no dia 30.07.2019, ou seja, 

04 (quatro) dias antes do voo programado e nos moldes do determinado 

pelas normas que regem a relação discutida, não havendo notícia de 

situação caracterizadora de abalo aos direitos da personalidade da 

Reclamante, a ensejar a responsabilização da demandada. Ademais, a 

requerente não demonstrou qualquer objeção quanto a alteração do 

horário do voo. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. Assim, entendo que os transtornos 
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ocasionados não passaram de incômodos a autora. Ademais, os casos de 

mero descumprimento contratual não são capazes de ensejar reparação 

por danos morais. Há que se dizer ainda, que os danos morais devem se 

restringir àquelas situações de sofrimento, angústia, em evidente afronta 

aos direitos da personalidade. Sua caracterização ante os meros 

dissabores da vida de relação acabaria por banalizar o instituto. A 

propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE VOO – 

PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Inexiste dano moral se houve a 

prévia comunicação pela Apelada sobre a alteração no voo da Autora, 

caracterizando mero aborrecimento. (Ap 169053/2016, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgadoem15/03/2017, Publicado no DJE - 24/03/2017) Nesse 

mesmo sentido é entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO E CANCELAMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO 

ACERCA DA ALTERAÇÃO - REEMBOLSO DE VALORES - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu 

cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de 

reparação civil. (Recurso Inominado nº. 8065326-86.2017.811.0001 – 

Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida) Cumpre registrar que 

possíveis despesas com transporte, arcada pela Reclamante, não podem 

ser repassadas à Reclamada, se tal dispêndio não se revelou forçoso 

para a situação, sobretudo porque a requerente não requereu sua 

restituição, revelando circunstância que não ultrapassa o mero 

aborrecimento. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007794-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIZE CIBELE DA SILVA MIGUEIS (REQUERENTE)

VICTORIA MELO LEAL (REQUERENTE)

FRANCISCO LEAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007794-11.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FRANCISCO LEAL PEREIRA, CLEIZE CIBELE DA SILVA 

MIGUEIS, VICTORIA MELO LEAL REQUERIDO: AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Os requerentes noticiam a 

ocorrência dos seguintes fatos: 1º fato - que compraram passagens 

aéreas para o dia 25.07.2019, com o seguinte trecho: Punta 

Cana/Bogotá/São Paulo, com saída prevista às 10h51 e chegada às 

21h45. Noticiam também, que tinham passagens compradas de São Paulo 

a Goiânia pela companhia aérea GOL, contudo o voo de sairia de Punta 

Cana sofreu um atraso de 2h31 por pedido operacional da tripulação e, 

por tal razão, foram realocados em outro voo que partiu com 07h35 de 

diferença do voo original e, consequentemente, não chegaram a tempo de 

embarcar no voo que tinha como destino cidade de Goiânia; 2º fato – A 

requerente Cleize Cibele da Silva Migueis relata que sua mala foi 

extraviada e apenas foi devolvida no dia 29.07.2019 (quatro dias após a 

sua chegada), na cidade de Cuiabá. Diante dos fatos narrados, pleiteiam 

reparos pelos transtornos experimentados e restituição da quantia 

despendida. Em contestação, a requerida aduz a ocorrência de 

manutenção da aeronave não programada, que ofereceu toda a 

assistência aos requerentes e que inexiste o dever de indenizar. Em 

relação ao segundo fato, a requerida aduz que a mala da requerente foi 

entregue dentro do prazo estabelecido pela legislação. Houve 

impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor em Viagens Internacionais – Limitação Tema de 

bastante envergadura, o Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a 

aplicabilidade do CDC versustratados internacionais no controle difuso de 

constitucionalidade, fixou o âmbito do tema e proferiu o entendimento 

segundo o qual a convenção de Varsóvia, secundada pela de Montreal, 

aplica-se no âmbito do direito interno acerca das condenações por dano 

moral decorrente de extravio de bagagem. In verbis, os recursos 

extraordinários, com repercussão geral reconhecida: Recurso 

extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano 

material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório 

estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 

Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 

da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) Direito do consumidor. 

Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. 

Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. 

Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções 

internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de 

lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas 

e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e 

da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte 

internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de 

solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a 

legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 

conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. 

Recurso extraordinário provido. (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) O art. 178, 

CF/88, deve ser manejado na resolução do conflito aparente de normas, 

porque estabelece que a ordenação do transporte internacional deve 

observar os acordos firmados pela União. Desse modo, a antinomia é 

resolvida pela aplicação da norma supranacional, devidamente 

referendada na ordem interna, no que se referir aos danos materiais. A 

assertiva fica mais clara em face do tema 910, conforme trecho do voto 

proferido pelo Relator Min. Gilmar Mendes: “(...) submeto ao Colegiado 

questão que envolve conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a 

Convenção de Varsóvia, no tocante à limitação da responsabilidade civil 

de companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro, em voo 

internacional. O cerne da discussão jurídica trazida no recurso 

extraordinário está em determinar se os tratados internacionais subscritos 

pelo Brasil, notadamente a Convenção de Varsóvia e alterações 

posteriores, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor 
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para efeito de limitar a responsabilidade das empresas de transporte 

aéreo internacional por extravio de bagagem. (...) Na essência, a 

controvérsia está em definir se o direito do passageiro à indenização pode 

ser limitado por legislação internacional especial, devidamente incorporada 

à ordem jurídica brasileira. Entendeu o Tribunal a quo que as normas 

internacionais acima citadas não poderiam restringir o valor devido a título 

de indenização por dano material devida ao consumidor, por extravio de 

bagagem. Caberia aplicar ao caso, exclusivamente, o disposto no Código 

de Defesa do Consumidor, que não prevê limite algum para o valor 

indenizatório devido. Não é esta a primeira oportunidade na qual o 

Supremo Tribunal Federal examina a suposta antinomia entre o Código de 

Defesa do Consumidor e convenções internacionais de que é signatário o 

Brasil. (...) Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre 

examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 

178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de 

Varsóvia. Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a 

modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas 

regras internacionais. Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros 

neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos 

internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte 

aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão 

“transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 

nos seguintes termos: (...) A disposição deixa claro o âmbito de aplicação 

da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de 

pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do 

art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos 

acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano 

material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, 

porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação 

por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos 

preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem 

jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a 

interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às 

hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro 

realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir 

a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor 

limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos 

pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite 

imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses 

mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os 

de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a 

aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de extravio de 

bagagem, em voos internacionais.” A conclusão é reforçada durante o 

debate: O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, apenas para 

prestar um esclarecimento, uma vez que aparteei o ministro Gilmar 

Mendes, o objeto do extraordinário de nº 636.331 é único: a indenização 

por dano material, presente o conteúdo da mala. Não está em jogo aqui a 

responsabilidade por danos morais. O SENHOR MINISTRO GILMAR 

MENDES (RELATOR) - Eu fiz questão de deixar claro, de qualquer forma, 

que a Convenção só limita por dano material. Portanto, nós não... tal como 

Vossa Excelência já havia firmado. O SENHOR MINISTRO RICARDO 

LEWANDOWSKI – Ministro Relator, eu concordo com Vossa Excelência e 

também com a observação do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a 

discussão está delimitada pelo pedido feito no recurso em que a ré, ou a 

recorrente, pede apenas que se altere o entendimento relativo ao dano 

material, requerente inclusive que seja "restabelecida a decisão de 

primeiro grau, aplicando-se as regras da Convenção." A decisão de 

primeiro grau condenou a ré não apenas ao pagamento de danos 

materiais, mas também a danos morais. Os danos materiais, pelo extravio 

da mala, foram circunscritos ao equivalente em reais ao total de direitos 

especiais de saques correspondentes ao peso da mala, que ficou 

estabelecido em vinte quilos. No que diz respeito aos danos morais, a 

empresa foi condenada a seis mil reais, corrigidos na forma da lei. O 

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nessa matéria, quanto aos danos, 

já houve preclusão. (...) O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - 

A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, 

como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa 

aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição 

no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o 

Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por 

unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa 

Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos 

materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta 

as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, 

se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do 

Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição 

Federal. Apenas isso. O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo. 

Na ocasião, o Ministro Luís Roberto Barroso chegou a ponderar: “se nós 

constatássemos que a Convenção de Varsóvia deixa o consumidor 

inteiramente desguarnecido, aí, sim, eu acho que seria o caso de se 

pronunciar a inconstitucionalidade da Convenção, ou do decreto que 

internalizou a Convenção. Esse raciocínio não se confunde com a 

eventual ideia, que alguém poderia ter, de que se deveria proteger mais ou 

menos o consumidor, porque aqui nós estamos definindo qual é o estatuto 

jurídico que se aplica: a Convenção ou Código do Consumidor. Parece-me 

que, por interpretação constitucional, é claramente hipótese de se aplicar 

a convenção. (...)”. Ressalto, também, voto do Min. Ricardo Lewandowski: 

“A observância do disposto nesses tratados e convenções não vulnera o 

direito dos consumidores do serviço de transporte aéreo internacional. 

Pelo contrário, resguardam seus direitos de forma adequada, pois os 

valores previstos para as indenizações são razoáveis e permitem que o 

juiz valore o caso concreto e utilize os parâmetros adequados para fixar o 

valor dos danos que devem ser reparados, sejam de natureza moral, 

sejam de natureza material. Esse é um ponto importante que a Ministra 

Rosa Weber focou, embora indiretamente, porque é preciso tratar não 

apenas dos danos materiais, mas também dos danos morais, que é um 

assunto que veio à baila a partir da Constituição de 88. Hoje os danos 

morais são amplamente reconhecidos nas decisões pretorianas de nosso 

País. E segue a autora, a magistrada paulista, num ponto importante que 

diz respeito a prescrição. Diz essa juíza, autora do artigo, que: No que 

tange ao prazo prescricional, o prazo previsto é adequado às situações 

abrangidas, e, em vez de feri-los, resguarda os direitos dos 

consumidores. E, num ponto que me parece delicado, assenta o seguinte: 

O prazo inferior previsto no Código de Defesa do Consumidor não implica 

vulneração dos direitos dos consumidores e tampouco 

inconstitucionalidade por via reflexa. Conclui, portanto - termino aqui a 

citação -, que o respeito à Convenção de Montreal e outros tratados que 

dizem respeito à matéria e os seus limites indenizatórios obedecem às 

normas reconhecidas para resolução de antinomias e resguarda valores 

essenciais à ordem jurídica brasileira.” Em conclusão, estabeleceram-se 

limitações a tese da restrição quanto ao CDC. Em segundo lugar, como 

ressalvado pelo Supremo Tribunal Federal e ao teor dos artigos 19 e 20, 

da Convenção de Montreal (DECRETO Nº 5.910, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2006), não afastam a responsabilidade da transportadora. Vejamos: Artigo 

19 – Atraso. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por 

atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não 

obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por 

atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que 

eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi 

impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. Artigo 20 – Exoneração. 

Se o transportador prova que a pessoa que pede indenização, ou a 

pessoa da qual se origina seu direito, causou o dano ou contribuiu para 

ele por negligência, erro ou omissão, ficará isento, total ou parcialmente, 

de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida em que tal 

negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano ou 

contribuído para ele. Quando uma pessoa que não seja o passageiro, 

pedir indenização em razão da morte ou lesão deste último, o 

transportador ficará igualmente exonerado de sua responsabilidade, total 

ou parcialmente, na medida em que prove que a negligência ou outra ação 

ou omissão indevida do passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. 

Este Artigo se aplica a todas as disposições sobre responsabilidade da 

presente Convenção, inclusive ao número 1 do Artigo 21. Logo, ao 

transportador incumbe a prova das causas excludentes da 

responsabilidade. Desta feita, tratando-se o caso de tema relacionado à 

relação de consumo e a responsabilidade objetiva do prestador de 

serviços pelos danos morais causados aos consumidores por defeitos 

relativos à referida prestação, se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor. Mérito. O caso se refere à Reclamação com pedido de 

indenização por danos morais e materiais, formulada pelos Reclamantes, 

visando serem compensados pela falha na prestação do serviço da 

Reclamada, ante o atraso de 07h35 do voo e extravio de bagagem. No 
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presente caso, em face da verossimilhança das alegações dos autores, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A causa única e 

exclusiva de problema técnico na aeronave também não exclui a 

responsabilidade da requerida e o consequente dever de indenizar, haja 

vista que sua responsabilidade decorre do risco da atividade. Como já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Problemas mecânicos são 

previsíveis, evitáveis e, ainda que assim não fossem, não configuram 

fortuito externo, pois compreendidos nos riscos naturais da atividade de 

qualquer empresa aérea riscos do empreendimento. Devem, pois, ser 

analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a 

responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem se cercar 

de medidas preventivas, a fim de que atrasos e demais transtornos 

durante o contrato de transporte não mais ocorram.” (AREsp 747355, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, 4.11.2015). Tampouco sinistros mecânicos 

conduzem à excludente de responsabilidade por “fato de terceiro”, pois se 

revelam em fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte 

aéreo desenvolvida pela recorrente (CC 734 e 737 e CDC 14, §3º). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

NACIONAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO 

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do 

voo na ida, previamente programado pelo passageiro, teve origem em 

problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela 

demandada, ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o 

acolhimento da excludente de responsabilidade. 3. Não restando 

comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro 

por mais de cinco horas em relação ao voo previamente contratado 

configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e 

desconforto sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano 

moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo 

que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já 

fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no 

caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, 

os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, 

J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no 

AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 

21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de 

R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento 

serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TRU/MT, RI nº 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgamento em 09.10.2018) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Com relação ao extravio da bagagem, não há 

como considerar danos morais, visto que a convenção de Montreal em 

seu art. 17, número 03, determina um prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias 

para que a cia aérea tome todas as providências para restituí-la ao 

passageiro. Como relatado no presente caso, a reclamada restituiu a 

bagagem da autora em 04 (quatro) dias, portanto não há que se falar em 

danos morais neste aspecto. Registra-se que a requerida prestou 

assistência aos requerentes ao realocá-los em outro voo de outra 

companhia aérea. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada 

requerente, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pelos requerentes, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Opino pelo deferimento do pedido de danos materiais, 

pois os requerentes tiveram gastos inesperados por culpa da requerida. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescido de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação; e b) 

condenar a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 2.222,52 (dois 

mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), a título de 

danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009337-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CHRISTIAN ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009337-49.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: KLEBER CHRISTIAN ARRUDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS 

AEREAS S.A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Kleber Christian Arruda dos Santos em desfavor CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A e Gol Linhas Aéreas S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Ilegitimidade Passiva das Requeridas A indicação na petição inicial, das 

partes requeridas, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de relação jurídica de direito material com o 

requerente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 
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juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se a responsabilidade das reclamadas, pois são 

integrantes da cadeia de fornecedores de serviços, devendo 

responderem pelos danos causados ao consumidor por defeitos na 

prestação do serviço contratado. Portanto, opino pelo não acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade. 2 – Litispendência/Conexão Rejeito as 

preliminares de litispendência e conexão articuladas pelas reclamadas, 

pois o processo nº. 1009326-20.2019.8.11.0001 já foi sentenciado. Assim, 

rejeito as preliminares em epigrafe. Mérito. Noticia o requerente, em 

síntese, que adquiriu pacote de viagem junto à primeira requerida (CVC), 

com intenção de se deslocar de Cuiabá ao Rio de Janeiro, acompanhado 

de sua noiva, para realizar uma viagem a passeio e fazer um ensaio 

fotográfico de noivado. Relata que a segunda requerida (GOL) descumpriu 

o que fora contratado, pois de modo unilateral e sem prévio aviso alterou o 

horário do voo de ida e, por consequência, o fez perder o ensaio 

fotográfico marcado para o dia 15.08.2019, além de chegar ao destino 

final com 10 (dez) horas de diferença do voo original, motivo pelo qual 

pleiteia a condenação das requeridas em danos morais. A requerida CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A sustentou que cumpriu com 

sua responsabilidade e que o dano causado foi praticado pela segunda 

requerida. Já a requerida Gol Linhas Aéreas S.A alega que houve a 

necessidade de restruturação da malha aérea, bem como prestou toda a 

assistência necessária ao requerente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às Reclamadas a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, quer por razões cancelamento da malha 

aérea, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade das 

requeridas. Nesse sentido: EMENTA - RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À 

PACOTE DE TURISMO – PARTE CONSUMIDORA QUE CONTRATOU 

CRUZEIRO – CANCELAMENTO DO TRANSLADO AÉREO – CONSUMIDOR 

NECESSITOU ARCAR COM TRANSPORTE TERRESTRE - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – 

INSURGÊNCIA DO AUTOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRU/MT – RI 

0019772-02.2019.811.0001, Juiz-Relator: Alex Nunes de Figueiredo, Data 

do Julgamento: 22.10.2019) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a não execução do contrato 

ocorreu por falha na prestação do serviço das requeridas que não 

adotaram todas as providencias necessárias para remanejar o requerente 

para outra companhia aérea em tempo hábil, o que ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a 

condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002948-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002948-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA COSTA FERREIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, conclusos para análise de alvará em favor da parte requerente, 

consoante dados indicados no ID 26439332, no valor de R$ 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais), com os devidos rendimentos. Sem custas e 

honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006671-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006671-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BRUNO ALVES RODRIGUES REQUERIDO: DECOLAR. COM 

LTDA Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Bruno Alves Rodrigues em face de 

Decolar.Com Ltda, aduzindo, em síntese, que no dia 15.06.2019, adquiriu 

pacote turístico com destino a Maragogi/AL pelo valor de R$ 3.259,17 (três 

mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), porém na 

data de 22.06.2019, decidiu desistir da viagem e requereu o cancelamento 

pacote turístico com restituição dos valores despendidos, contudo a 
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requerida somente devolveu o valor de R$ 2.693,70 (dois mil, seiscentos e 

noventa e três reais e setenta centavos). Aduz que foi informado de que 

inexiste saldo remanescente a ser reembolsado em razão das regras de 

cancelamento. A Reclamada alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade 

passiva e, no mérito, sustentou que o requerente abriu mão da regra posta 

no artigo 49 do CDC (direito de arrependimento), ao aceitar os termos e 

condições do contrato. Houve impugnação. Relatei o necessário. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

- Ilegitimidade Passiva De início, ressalto que conquanto a requerida afirme 

que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, haja vista que não 

recebe qualquer valor pago pelos consumidores, não possuindo qualquer 

responsabilidade acerca de cancelamento/alterações; ela integra a cadeia 

comercial, na medida em que participa como intermediária entre o 

vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. 

Deste modo, a requerida torna-se responsável frente ao consumidor pela 

má prestação dos serviços, assim como o vendedor. Destarte, reconheço 

sua responsabilidade em responder por eventual dano causado ao 

consumidor. Mérito O cerne da lide versa ao exercício do direito de 

arrependimento em compras de pacote turístico pela internet e a incidência 

de multa quando efetivado cancelamento dentro do prazo de reflexão 

previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, 

sabe-se que na data de 15.06.2019, o requerente comprou pacote 

turístico para Maragogi/AL no valor de R$ 3.259,17 (três mil, duzentos e 

cinquenta e nove reais e dezessete centavos), mas em de 22.06.2019, 

requereu o cancelamento do contrato e restituição da quantia gasta. No 

dia 15.08.2019, a requerida informou que iria reembolsar apenas a quantia 

de R$ 2.693,70 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta 

centavos). Conforme prevê o artigo 49 do CDC, o consumidor pode 

desistir do contrato no prazo de 07 (sete) dias, a contar de sua assinatura 

ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra 

ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). O negócio 

jurídico em discussão foi realizado por meio da internet, o que se amolda 

ao dispositivo legal, pois realizado fora do estabelecimento comercial, de 

modo há a aplicação do direito de arrependimento para essa modalidade. 

Desse modo, requerendo o cancelamento do pacote turístico dentro do 

prazo de reflexão (sete dias), assim como da possibilidade de nova 

comercialização das passagens aéreas e das diárias do hotel, extrai-se a 

abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção parcial do valor 

despendido a título de multa contratual. Deste modo, deve ser devolvido o 

saldo remanescente não devolvido com o cancelamento do pacote 

turístico, sendo ilícita a cobrança de multa e taxa pela rescisão do 

contrato. Assim, deve ser restituído o valor de R$ 565,46 (quinhentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). No que concerne à 

reparação do dano moral, tenho pelo seu indeferimento, pois o mero 

descumprimento contratual não dá ensejo ao dano moral. No caso, não 

restou configurada a tentativa de resolver a questão na via administrativa. 

Assim, entendo que os transtornos ocasionados não passaram de 

incômodos ao autor. Há que se dizer ainda, que os danos morais devem 

se restringir àquelas situações de sofrimento, angústia, em evidente 

afronta aos direitos da personalidade. Sua caracterização ante os meros 

dissabores da vida de relação acabaria por banalizar o instituto. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a requerida restituía ao 

requerente a quantia de R$ 565,46 (quinhentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos), com juros de 1% (um por cento), ao mês, 

desde a citação e, correção monetária pelo INPC, desde o efetivo 

desembolso. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o 

projeto de sentença a homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURIEL MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006461-24.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

MURIEL MOREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006262-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIAS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006262-02.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARLENE DIAS XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Marlene Dias Xavier em face 

de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 1 – 

Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o débito que gerou a restrição ocorreu em 11.09.2015, 

entretanto, tendo a ação sido proposta somente em 05.09.2019, ou seja, 

após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código 

Civil. Em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que o prazo é 

quinquenal, conforme artigo 27 do CDC. Rejeito, pois, a preliminar em 

epígrafe. 2 - Da competência territorial A reclamada levanta preliminar de 

incompetência territorial alegando que a parte reclamante não juntou aos 

autos comprovante de residência com seu nome. Os documentos juntados 

com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial do Juizado 

Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que 

comprova que a reclamada exerce suas atividades nesta comarca. Assim, 

rejeito a preliminar em epigrafe. 3 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a 

preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. 4 - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do 
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ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem do contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor 

de R$ 103,93 (cento e três reais e noventa e três centavos). No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de provas que indicam a validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. A reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a 

relação de contratual existente entre as partes, trazendo aos autos telas 

sistêmicas contendo o nome, os dados do requerente, pagamento de 

várias faturas e relatório de utilização da linha entre 21.03.2015 a 

06.08.2015. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à 

modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via print na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a utilizar os 

serviços da requerida, a pagar algumas faturas de consumo. Se pagou, é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Por fim, é de se registrar que, cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008830-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008830-88.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCONDES GOMES PEREIRA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Marcondes Gomes 

Pereira em desfavor CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

Ilegitimidade Passiva da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 

A indicação na petição inicial, da parte requerida, trazendo como causa de 

pedir fundamentos que evidenciam a existência de relação jurídica de 

direito material com o requerente, é suficiente para sustentar a legitimidade 

das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se a responsabilidade da 

reclamada, pois é integrante da cadeia de fornecedores de serviços e que 

comercializa pacotes de viagens, devendo responder pelos danos 

causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços 

contratados. Portanto, opino pelo não acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade. Mérito. Noticia o requerente, em síntese, que pactuou 

contrato de intermediação de serviços de turismo, sendo realizado o 

pagamento do valor total de R$ 5.286,02 (cinco mil, duzentos e oitenta e 

seis reais e dois centavos), com embarque previsto para o dia 30.08.2019 

e retorno para a data de 03.09.2019, porém houve cancelamento dos voos 

em razão do pedido de recuperação judicial da companhia aérea Avianca, 

motivo pelo qual o requerente pleiteia a condenação da requerida em 

danos morais e materiais. A requerida, em defesa, sustentou que devido a 

empresa Avianca entrar com recuperação judicial em dezembro/2018, a 

ANAC emitiu comunicado da suspensão de alguns voos, bem como 

ofereceu alternativas de reembolso, reacomodação em outro voo ou 

execução do serviço por outra modalidade de transporte e que houve uma 

clara e errônea atuação da ANAC quanto as suspensão dos voos, culpa 

de terceiro, inexistência de ato ilícito, ausência de danos materiais e 

morais. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte, da forma como convencionada, quer por razões cancelamento 

da malha aérea, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade 

da requerida. Nesse sentido: EMENTA - RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À 

PACOTE DE TURISMO – PARTE CONSUMIDORA QUE CONTRATOU 

CRUZEIRO – CANCELAMENTO DO TRANSLADO AÉREO – CONSUMIDOR 

NECESSITOU ARCAR COM TRANSPORTE TERRESTRE - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – 

INSURGÊNCIA DO AUTOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRU/MT – RI 

0019772-02.2019.811.0001, Juiz-Relator: Alex Nunes de Figueiredo, Data 

do Julgamento: 22.10.2019). Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 
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exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a não execução do contrato 

ocorreu por falha na prestação do serviço da parte requerida que não 

adotou todas as providencias necessárias para remanejar o requerente 

para outra companhia aérea em tempo hábil, o que ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a 

condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Nesse viés, é rigor o reconhecimento do pedido de 

danos materiais no valor de R$ 5.286,02 (cinco mil, duzentos e oitenta e 

seis reais e dois centavos). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de: a) condenar a requerida ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida; e b) 

condenar a requerida a restituir a autora o valor de R$ 5.286,02 (cinco mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), a título de danos 

materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo 

prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007201-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA DA GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007201-79.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MAGNA SILVA DA GRACA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Magna Silva da Graça em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Perícia 

Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo 

por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. 2 – Falta de 

Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se confunde com o próprio 

mérito, além disso o prequestionamento administrativo não é pré-requisito 

para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito 

constitucionalmente assegurado ao cidadão. Mérito Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega não possuir 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito no 

valor de R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), que 

foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

referente ao uso do serviço que é ofertado pela mesma, bem como a 

obrigação de pagar o débito inadimplido. A reclamada apresentou nos 

autos o termo de adesão e contratação de serviços devidamente assinado 

pela parte autora e cópia do documento pessoal, que legitimam a cobrança 

do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Registra-se que a 

parte requerente não apresentou seu documento de identificação, a fim de 

impugnar o documento apresentado pela requerida. Demais disso, 

analisada a assinatura aposto no termo de audiência assemelha-se ao do 

contrato, dispensando a realização de perícia. . Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a 

facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo seu 

deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do débito inscrito 

no rol de inadimplentes. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de 

inadimplência, R$ 97,46 (noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005990-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMORIM DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005990-08.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAEL AMORIM DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta 

por Rafael Amorim de Siqueira em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Preliminar - Ausência de Comprovante Original de 

Negativação Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em 

sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. Mérito A parte Reclamante alega não 

possuir débito algum com a Reclamada, contestando o débito que ensejou 

a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte 

ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a utilização da 

energia elétrica na unidade consumidora nº 1526721-4, localizada na Rua 

Rua Osasco, 405, quadra 06, CPA I, Cuiabá, ao trazer aos autos ficha 

cadastral, histórico de contas e contrato de locação devidamente 

assinado pelo requerente com cópia de seu documento pessoal, 

demonstrando, com isso, a utilização dos serviços e a inadimplência do 

autor. Quanto à assinatura contrato de locação, se mostra desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica. Uma porque, reconhecida em 

cartório; Duas porque, possui semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é 

absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua 

regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o 

consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar 

a parte reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo 

seu parcial deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do 

débito inscrito no rol de inadimplentes, nos limites do art. 31, da Lei 

9099/1995. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o requerente ao 

pagamento da importância inscrita no cadastro de inadimplência no valor 

de R$ 40,58 (quarenta reais e cinquenta e oito centavos), qual deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação inadimplente. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo SENTENÇA Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FONSECA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004505-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIELE FONSECA DE LIMA REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DANIELE FONSECA DE 

LIMA em desfavor de ODORATA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICO 

LTDA. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 10.101,32 (dez mil cento e um reais e trinta e dois 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato cobrança do contrato de n.º 568721, 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 101,32 

(cento e um reais e trinta e dois centavos). De outro lado, a Reclamada 

alegou em sua defesa que os débitos foram gerados em razão do 

inadimplemento da nota fiscal n. 568721, referente ao pedido de produtos 

realizado pela parte autora, sendo o débito negativado por inadimplência. 

Sustentou que a parte autora recebeu os produtos adquiridos no seu 

endereço, conforme a nota fiscal e comprovante de entrega dos produtos 

juntado aos autos. Em análise do conjunto probatório trazido pela defesa, 

verifica-se ficha cadastral de vendedor autônomo devidamente assinada, 

cópia dos documentos pessoais da parte autora, nota fiscal e documentos 

que atestam a entrega das mercadorias adquiridas, comprovando de 

maneira inequívoca a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição 

impugnada na exordial. Nesse sentido, não assiste razão a parte 

Reclamante, uma vez que a parte ré trouxe aos autos elementos de 
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provas que comprovam a aquisição dos produtos, bem como o 

direcionamento desses ao endereço da autora informado na ficha 

cadastral. Em que pese a autora sustentar uma suposta existência de 

fraude praticada pela Requerida, negando a existência do negócio jurídico, 

os documentos juntados indicam que houve a aquisição de produtos 

mediante o cadastrado de vendedor autônomo de titularidade do 

Reclamante, sem que houvesse a devida contraprestação no pagamento 

dos boletos legitimamente emitidos. Quanto à assinatura aposta no 

contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já 

que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados 

aos autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito 

e ao réu a desconstitutiva, conforme o disposto no artigo 373, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Essas premissas revelam a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Em relação ao pedido 

contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, visto que restou 

devidamente comprovado a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. Contudo, a pretensão da Reclamada deve guardar 

consonância com o débito discutidos nessa demanda, na forma do art. 31, 

da Lei n. 9.099/1995. No que tange a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

parcialmente procedente o pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, a) fixando o valor da causa 

em R$ 10.101,32 (dez mil cento e um reais e trinta e dois centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda, com fundamento nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a 

pagar a Reclamada o valor de R$ 101,32 (cento e um reais e trinta e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos 

monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento do boleto de 

cobrança, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008640-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1008640-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

MORAIS REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO CARLOS DE MORAIS em 

desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme pode-se verificar no ID 25731034 . 

Analisando atentamente os autos, é possível verificar que a reclamada 

apresentou contestação no ID 25699937, ou seja, antes da data marcada 

para a realização da audiência de conciliação. O artigo 488 do Código de 

Processo Civil assim prevê: "Desde que possível, o juiz resolverá o mérito 

sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485”. Ou seja, a intenção do legislador 

é priorizar o julgamento do mérito, desde a decisão seja favorável à parte 

que requereu a extinção, sendo esse o caso dos autos. Com efeito, o art. 

6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou simplesmente não 

comparecem à audiência de conciliação. Há de haver uma mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, 

fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a 

prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos 

uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina 

judiciária, a mera desistência, ou ausência à audiência de conciliação, que 

traz os mesmos efeitos, nos moldes do sustentado não faz soçobrar a 

demanda. O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não se 

trata de mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de uma 

desistência "qualificada", consoante já se mencionou. No mesmo sentido, 

CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor 

significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é 

certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente 

pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes 

do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio 

jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, 

com efeito, tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe 

favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular 

aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso 

Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 

RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a 

contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento 

do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A 

sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença 

de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na 

primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o 

autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em 

face do mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu 

deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples 

alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 

4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de 

mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Assim, entendo pela análise do mérito, afastando a 
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circunstância de contumácia. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para 

resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse esta premissa 

se confunde com o próprio mérito. Por isso, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA No 

que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo que 

não deve prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é 

suficiente para o julgamento da lide. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não 

se faz necessária a realização de audiência instrução, porque há nos 

autos prova documental suficiente à prova do alegado, sendo a realização 

da prova oral meramente procrastinatória e contrária à efetividade da 

prestação jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa 

o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, há nos autos contrato por ele assinado e faturas 

em que constam vários pagamentos, conjunto probatório que demonstra a 

legitimidade da cobrança e indica a existência e validade do negócio 

jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Ante o exposto, opino: a) pela REJEIÇÃO DAS 

PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado na inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010147-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SANTANA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Projeto de Sentença Processo: 

1010147-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CRISTIANA SANTANA VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CRISTIANA SANTANA VIEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. DA JUNTADA 

DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

presente preliminar em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito. MÉRITO Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

mormente porque não apresentou nenhum contrato ou documento 

assinado pela parte autora. Registre-se que, embora seja aceito por esse 

Juízo captura de telas do sistema de cobrança em que constam 

pagamentos realizados pelo consumidor, é certo que as que foram 

apresentadas pela ré, assim como as faturas respectivas, são referentes 

a terceira pessoa, qual seja, CRISTIANA SANTANA DE OLIVEIRA e não a 

reclamante, CRISTIANA SANTANA VIEIRA. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é medida que se 

impõe. Em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

proponho a PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) 

REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela reclamada; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, qual seja, de R$ 110,29 (Cento e dez reais e vinte e nove centavos), 

contrato n° 2084295892; c) CONDENÁ-LA, a título de danos morais, ao 

pagamento para a parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento negativação 

(14/01/2018) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato 

para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição 

de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007090-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007090-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDO FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Aparecido Faustino dos Santos em desfavor de OMNI Financeira S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Mérito. Cinge-se a controvérsia acerca da alegada inserção 

indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

negando a existência com a reclamada. Segundo a distribuição da carga 

probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, 

CPC). Em contestação, a parte requerida trouxe contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo requerente (ID 25281385), 

informando que a dívida é proveniente da contratação de cartão de crédito 

– nº 6048 XXXX XXXX 9112, Credconstrução. Assim, logrou êxito em 

demonstrar a existência da relação contratual a amparar o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Frisa-se que, em cotejo com 

as provas dos autos, é desnecessária a realização de perícia ante a 

semelhança na assinatura aposta. É importante observar que a parte 

autora não nega a relação jurídica, todavia, a inicial é acompanhada 

apenas do extrato de negativação, procuração e documentos pessoais, 

ou seja, desprovida de prova da adimplência. Em que pese o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus probatório, não exime o 

autor de produzir prova mínima do seu direito constitutivo, como também 

para aquelas que estão sob o seu poder, sob pena de impor a parte 

adversa modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser 

produzida. Assim, não se tratando de negativa de relação jurídica, a 

incumbência acerca da quitação dos débitos não cabe a parte reclamada. 

Neste sentido: (...) 1. Se na petição inicial a consumidora não nega a 

existência de relação jurídica entre as partes, somente aduz que 

desconhece a origem do débito questionado, relativo a 5 (cinco) restrições 

que totalizam o valor de R$ 188,50, e o requerido em sede de defesa 

confirma que a unidade consumidora aqui discutida está em nome da 

autora, anexado o histórico de contas, que comprova o consumo da 

energia que resultou nos valores apresentados, deveria a autora em sede 

de impugnação a contestação, comprovar que realizou todos os 

pagamentos, para justificar a pretensão de exclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. Cabe acrescentar que o fato de não ter 

recebido qualquer notificação extrajudicial, em relação ao débito ao 

questionado, não isenta o devedor de adimplir débito licitamente 

constituído, relativo a serviços prestados durante a vigência da relação 

comercial. 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, 

por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por 

dano moral. 4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e 

acolheu o pedido contraposto e condenou o Recorrente ao pagamento da 

quantia de R$ 188,50, não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% do valor da causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, §3º do CPC. (TRU/MT, RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE 

COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 

359 DO STJ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS 

IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de 

relação jurídica entre as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe 

a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de 

pagamento do débito inscrito. A inversão do ônus da prova, prevista no 

art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação 

automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à 

existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 

hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ “Cabe ao órgão 

mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. (TJMT, N.U 0026450-69.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Destarte, a empresa 

demandada trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da pretensão contida na inicial. É de se consignar que, cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Deste modo, a 

conduta da reclamada trata de regular exercício do direito, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007885-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE TOMAZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007814-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAQUELINE TOMAZ GONCALVES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Jaqueline Tomaz 

Gonçalves em desfavor de TIM Celular S.A. Fundamento e decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar 1 - Da retificação do polo 

passivo da ação A parte requerida requer a retificação do polo passivo da 

ação, para que passe a constar TIM S.A, CNPJ nº. 02.421.421/0001-11 

como parte do feito, ante a incorporação societária com a TIM Celular S.A. 

Defiro, pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas 2 – Falta de 

Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se confunde com o próprio 

mérito, além disso o prequestionamento administrativo não é pré-requisito 

para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito 

constitucionalmente assegurado ao cidadão. 3 – Conexão/Litispendência 

Rejeito a preliminar de conexão/litispendência articulada pela parte 

reclamada, pois o processo nº. 1005417-67.2019.811.0001 já foi 

sentenciado, como se pode ver no dispositivo da sentença que colaciono 

abaixo. “(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a ) declarar a inexistência do 

débito no valor R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) 

tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada , 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. (...)”. Verifica-se, ainda, que 

se trata de débito distinto. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 118,29 (cento e dezoito 

reais e vinte e nove centavos), que foi incluído no rol de inadimplentes. Em 

que pese a requerida ter apresentado várias telas sistêmicas, bem como 

este juízo aceitá-las como meio probatório, cabe mencionar, que não 

restou comprovado a relação contratual entre as partes, pois não restou 

nítido o pagamento de nenhum débito. Desse modo, entendo pela 

fragilidade dos argumentos da reclamada e, por consequência, opino pela 

declaração de inexistência do débito discutido na lide. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Como 

demonstrado acima, o débito no valor de R$ 103,91 (cento e três reais e 

noventa e um centavos) foi declarado inexigível por meio do processo nº. 

1005417-67.2019.811.0001. A requerente possui outras 10 (dez) 

negativações posteriores realizadas por diversas empresas. Portanto, é 

cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

dano moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da requerida em 

cadastrar o nome da autora de forma indevida em órgão restritivo de 

crédito, uma vez que não restou comprovada a relação contratual entre a 

autora e a empresa ré. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a 

existência de outros apontamentos posteriores e a existência de outra 

ação em desfavor da requerida, devem ser levados em consideração para 

fixação do quantum indenizatório, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para evitar o 

enriquecimento indevido, pois a requerente poderia muito bem ter 

distribuído uma única ação para discutir todas as inscrições. Nesse passo 

entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), qual está de acordo com a nossa 

jurisprudência. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 118,29 (cento e dezoito reais e vinte e nove centavos); e b) condenar 

a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a 

parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a 

baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 
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do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE PRISCILA QUEIROZ LINDOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006234-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYANE PRISCILA QUEIROZ LINDOLPHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização proposta por Nayane Priscila Queiroz Lindolpho em desfavor 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

– Conexão Rejeito a preliminar de conexão articulada pela parte 

reclamada, pois o processo nº. 8063597-88.2018.811.0001 já foi julgado 

improcedente, como se pode ver no dispositivo da sentença que colaciono 

abaixo. “(...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e c) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao 

pagamento do débito no valor de R$ 314,55 (trezentos e catorze reais e 

cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada 

autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. (...)”. Mérito A 

parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, 

contestando os débitos que ensejaram a anotação junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada comprovou a 

legitimidade da cobrança referente a utilização da energia elétrica na 

unidade consumidora nº 2041835, localizada na Rua Quatro Marcos, 20, 

Trancredo Neves, Cuiabá, ao trazer aos autos termo de ocorrência e 

inspeção e termo de confissão de dívida devidamente assinado pela 

requerente, demonstrando, com isso, a utilização dos serviços e a 

inadimplência da autora. Quanto à assinatura contrato de locação, se 

mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a 

semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados aos 

autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é 

absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua 

regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o 

consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008952-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE GABRIELE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008952-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANE GABRIELE DA CONCEICAO REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por Juliane Gabriele da 

Conceição em desfavor de Avon Cosméticos Ltda. Fundamento e decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 1 - Da Não Incidência 

do Código de Defesa do Consumidor A natureza dos serviços 

desenvolvidos pela parte ré (revenda) em conjunto com a análise da 

presente relação não se enquadra no conceito de “destinatário final”, 

descrito no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: RAC - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS 

-INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - 

PROVA DO ALEGADO DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO 

VÁLIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. 1 - E se a demandante atuou como intermediária no 

resultado da venda, e não a destinatária final dos produtos adquiridos, 

descabe falar em relação consumerista, sendo inaplicável as regras 

estabelecidas no cdc, sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, 

e sim as que estão no CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na 

sua residência, poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o 

registro bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo 
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caixa eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015) RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO 

COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta forma, afasta-se a 

aplicação do referido Diploma. 2 - Da competência do juizado especial 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os 

elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Até mesmo porque a parte requerente não impugnou 

especificamente os documentos colacionados na contestação. Mérito. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida, uma vez que não reconhece o débito. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte requerente utilizou os serviços. Acompanha a 

contestação a telas sistêmicas, registro fotográfico da parte autora, cópia 

do documento de identificação e áudio, comprovando a existência de 

relação jurídica entre as partes (ID 25676107). Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à defesa, comprovando a existência 

da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a 

negativação devida. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica pelo conjunto de provas, inclusive, 

repita-se, registro fotográfico da parte autora. Também não há que se 

falar em violação do sigilo bancário, pois os documentos apresentados 

são meios de defesa da requerida e que são necessários para afastar a 

procedência da pretensão deduzida na inicial. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANO MORAL - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - DEMANDA 

JUDICIAL - EXTRATOS BANCÁRIOS - MEIO DE DEFESA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se pode pretender seja 

imputada responsabilidade civil, por quebra de SIGILO BANCÁRIO, e 

conseqüente obrigação de indenizar, ao banco que, contestando ação de 

repetição de indébito, promove a juntada de EXTRATOS BANCÁRIOs do 

autor, agindo, destarte, em exercício regular de um direito previsto no 

ordenamento jurídico (art. 373, II, do CPC). (TJMT, N.U 

0009225-67.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUNTADA DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS - DEFESA EM AÇÃO ENVOLVENDO OS MESMOS 

LITIGANTES - QUEBRA ILEGAL DE SIGILO - INOCORRÊNCIA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

juntada em sede de defesa, de informações BANCÁRIAS da parte, em 

processo envolvendo única e exclusivamente o banco e a própria 

correntista, caracteriza exercício regular de direito, não configurando ato 

ilícito ou quebra de SIGILO BANCÁRIO. Não há que se falar em dever de 

indenizar diante da não comprovação da conduta ilícita e do nexo de 

causalidade entre o resultado e a conduta. (TJMT, N.U 

0003739-65.2009.8.11.0007, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017) Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seus débitos com a requerida. É de se registrar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005527-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005527-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA MOLINA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Danielle Ferreira 

Molina em face de Banco Bradesco S.A. Fundamento e decido. Preliminar 

1 – Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. 2 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a 

preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada. Analisando o 

conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center", entre outro apto a demonstrar a relação e origem do débito. 

No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 
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extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 159,34 

(cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos); c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a 

parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a 

baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006040-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UIGOR SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006040-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UIGOR SILVA DE AMORIM REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Uigor Silva de Amorim em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

- Da competência territorial Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, 

como também declaração de residência devidamente assinada, o que 

permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com 

os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de 

acolher a preliminar arguida. Mérito. A análise do caso consiste em 

verificar se a cobrança foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pela requerente se limitou ao referido extrato de negativação, 

fotocópias dos documentos pessoais e procuração ad judicia. Já de outro 

tanto, a parte requerida trouxe contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pela requerente e cópia do documento pessoal (ID 

25059704). Ressalta que é credora do débito mediante a cessão de 

crédito celebrado com o Banco Bradesco. Referidos documentos se 

traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa. A par disso, a reclamada produziu prova desconstitutiva 

ao comprovar os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a 

relação primitiva (origem da dívida). Por assim, a empresa reclamada 

comprovou a existência de relação contratual e de débito pendente para 

validar e amparar o débito apontado na restrição creditícia em apreço. 

Neste sentido, julgado da Turma Recursal Única deste Estado: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

CESSÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO - CONTRATO 

ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - UTILIZAÇÃO DE PROVA 

EMPRESTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - CESSÃO COMPROVADA - ORIGEM DA DÍVIDA 

COMPROVADA - INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO - CONTRATO 

ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovadas a 

cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com a juntada de 

termo de cessão específico, de rigor o reconhecimento de que a inscrição 

fora efetuada no exercício regular de direito, ainda mais quando o 

magistrado “a quo” justifica que o contrato original fora juntado em outra 

ação e utiliza a prova emprestada para julgamento da lide. Não configuram 

ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 

188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT, RI 

1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Nota-se, ainda, que 

a parte autora afirma na inicial que "desconhece" a dívida e na 

impugnação nada acrescenta. Desta feita, vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência dos pedidos em seu desfavor. É de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Da mesma 

forma, a ausência de notificação da cessão não tem o condão de afastar 

a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento 

do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: AgInt no AREsp 

888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2018, DJe 27/09/2018). Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Com 

efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo seu deferimento, visto 

que restou comprovada a legalidade do débito inscrito no rol de 

inadimplentes, na forma do art. 31, da Lei 9.099/1995. . Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de 

inadimplência, R$ 1.663,53 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da 

obrigação inadimplente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos 

ao Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007979-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MURILO ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007979-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MURILO ARAUJO E SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Murilo Araújo e Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Da competência territorial Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, o 

que permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto 

com os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo 

de acolher a preliminar arguida. 2 – Ausência de Comprovante Original de 

Negativação Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em 

sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. 3 – Falta de Interesse de Agir Rejeito 

a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além disso o 

prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da 

presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente 

assegurado ao cidadão. 4 - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do 

ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. 5 - Do pedido de revelia Não procede o pedido de 

decretação da revelia, haja vista que os documentos apresentados são 

suficientes à espécie. Inclusive, o pedido é dissociado dos autos, 

considerando que a carta de preposição especifica os poderes para 

transigir. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da 

autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 174,44 (cento e setenta 

e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que foi incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico referente ao uso do 

serviço que é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de pagar o 

débito inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de adesão 

e contratação de serviços devidamente assinado pela parte autora e cópia 

do documento pessoal, que legitimam a cobrança do débito inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito. Acresça que a semelhança nas 

assinaturas dispensa a necessidade de perícia. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a 

facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo seu 

deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do débito inscrito 

no rol de inadimplentes, na forma do art. 31, da Lei n. 9099/1995. Não 

observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para condenar a requerente ao pagamento da importância 

inscrita no cadastro de inadimplência, R$ 174,44 (cento e setenta e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos), qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos 

contados a partir da obrigação inadimplente. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006719-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILAINE PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006719-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILAINE PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por Lucilaine Pereira de 

Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Fundamento e 

decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 - Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o débito que gerou a restrição ocorreu em 

21.06.2015, entretanto, tendo a ação sido proposta somente em 
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08.09.2019, ou seja, após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 

206, §3º, V do Código Civil. Em que pese à alegação da parte requerida, a 

pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é 

quinquenal, conforme artigo 27 do CDC. Ademais, o débito ora discutido 

permanece ativo até o momento da distribuição da ação, desse modo, 

entendo, que o dano sofrido se prolongou ao longo do tempo. Rejeito, pois, 

a preliminar em epígrafe. 2 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, 

pois se confunde com o próprio mérito, além disso o prequestionamento 

administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, 

porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. 

Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da 

autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 477,84 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), que foi incluído no rol de 

inadimplentes. Em que pese a requerida ter apresentado algumas telas 

sistêmicas, bem como este juízo aceita-las como meio probatório, cabe 

mencionar, que não restou comprovado a relação contratual entre as 

partes, pois não ficou nítido o pagamento de algum débito. Desse modo, 

entendo pela fragilidade dos argumentos da reclamada e, por 

consequência, opino pela declaração de inexistência do débito discutido 

na lide. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. 

Registra-se, que a requerente possui outras negativações posteriores 

realizadas por diversas empresas (ID 24358130). Portanto, é cabível a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, 

pois restou evidenciado o agir abusivo da requerida em cadastrar o nome 

da autora de forma indevida em órgão restritivo de crédito, uma vez que 

não restou comprovada a relação contratual entre a autora e a empresa 

ré. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, devem ser levados em consideração para 

fixação do quantum indenizatório, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse passo entendo satisfatória a 

fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), qual está de acordo com a nossa jurisprudência. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 477,84 

(quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos); e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY APARECIDA GONCALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA OAB - MT24770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003166-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIELY APARECIDA GONCALVES NAZARIO REQUERIDO: 

BANCO PAN Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Mariely Aparecida 

Gonçalves Nazário em face de Banco Pan. Fundamento e decido. Do 

Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito pendente com a Reclamada. Analisando o conteúdo 

fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer prova que 

legitimasse a inscrição dos dados da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito, pois o crédito lançado no rol de inadimplentes estava quitado 

desde 12.07.2019. No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 2.458,91 

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos); 

c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis 
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mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Ratifico a liminar concedida nos autos. (ID 22841369). 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005894-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA MARTINS DE CASTRO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005894-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DA GLORIA MARTINS DE CASTRO MACEDO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Maria da Gloria Martins de Castro em desfavor de Itapeva VII 

Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Preliminar - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para 

a elucidação da questão. Mérito. A análise do caso consiste em verificar 

se a cobrança foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Verifico dos autos que a documentação apresentada pela 

requerente se limitou ao referido extrato de negativação, fotocópias dos 

documentos pessoais e procuração ad judicia. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe contrato de prestação de serviços devidamente assinado 

pela requerente e cópia do documento pessoal (ID 25060771), o que 

comprova a origem da dívida em apreço que atesta a utilização do serviço. 

Por assim, a empresa reclamada comprovou a existência de relação 

contratual e de débito pendente para validar e amparar o débito apontado 

na restrição creditícia em apreço. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

A par disso, a reclamada produziu prova desconstitutiva ao comprovar os 

dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva 

(origem da dívida). Neste sentido, julgado da Turma Recursal Única deste 

Estado: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE TERMO DE 

CESSÃO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - 

UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CESSÃO COMPROVADA - 

ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO 

CONTRATO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando 

comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive 

com a juntada de termo de cessão específico, de rigor o reconhecimento 

de que a inscrição fora efetuada no exercício regular de direito, ainda mais 

quando o magistrado “a quo” justifica que o contrato original fora juntado 

em outra ação e utiliza a prova emprestada para julgamento da lide. Não 

configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos 

termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TRU/MT, RI 1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 

13/12/2018) Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação deveria 

trazer aos autos comprovação do que alegou em sua inicial, fato que 

inexistiu. Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência dos 

pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. É de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Da mesma forma, a ausência de notificação da cessão não tem o 

condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, 

conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: 

AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) Não merece acolhimento, portanto 

o pleito de indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Submeto os autos ao Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005320-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILZA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005320-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE FERNANDO COSTA LIMA, IRENILZA RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008367-49.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

UENDRELL JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008367-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UENDRELL JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Uendrel José de Oliveira em 

face de OI S.A. Fundamento e decido. Mérito Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada. 

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou outro meio hábil. Em que pese a requerida tenha 

apresentado telas sistêmicas no corpo da defesa, bem como este juízo 

aceitá-las como instrumento probatório, não restou nítido o pagamento de 

nenhum débito gerado em nome do requerente, motivo pelo qual não se 

extrai a certeza que realmente houve algum tipo relação contratual entre 

as partes. No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Desse modo, entendo 

pela fragilidade dos argumentos da reclamada e, por consequência, opino 

pela declaração de inexistência do débito discutido na lide. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. 

Registra-se, que o requerente ainda possui outra negativação posterior no 

valor de R$ 144,58 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), realizada pela empresa Energisa Mato Grosso, em 05.08.2019. 

Portanto, é cabível a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da 

requerida em cadastrar o nome da autora de forma indevida em órgão 

restritivo de crédito, uma vez que não restou comprovada a relação 

contratual entre a autora e a empresa ré. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Sumula 385 do STJ. Embora não haja a aplicação da referida 

Súmula, a existência de outra inscrição posterior, deve ser levada em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Nesse passo entendo 

satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), qual está de acordo com a nossa 

jurisprudência. Ante o resultado, implica em necessária rejeição ao pedido 

contraposto. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

429,27 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos); e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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SUZANA OJEDA DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008278-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUZANA OJEDA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Suzana Ojeda da 

Costa em face de Banco Bradesco S.A. Fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar 1 – Ausência de Comprovante 

Original de Negativação Deixo de acolher a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a análise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito, e não em 

sede de preliminar como fora abordado pela reclamada. 2 – Falta de 

Interesse de Agir A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. Mérito Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 
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artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por 

danos morais por compensação de falha na prestação de serviços da 

reclamada, exteriorizada pela negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante insurge-se quanto ao débito que originou a inscrição dita como 

indevida, no valor de R$ 256,70 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

setenta centavos). Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" ou outro 

meio hábil a demonstrar o vínculo negocial. Desse modo, entendo pela 

fragilidade dos argumentos da reclamada e, por consequência, opino pela 

declaração de inexistência dos débitos discutidos na lide. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Registra-se 

que a parte requerente possui outra negativação no valor de R$ 700,16 

(setecentos reais e dezesseis centavos), realizada pela empresa Club 

Mais Administradora de Cartões, em 30.06.2019, posterior a discutida 

nesta lide. Assim, não há que se falar em aplicação da Sumula 385 do STJ. 

Portanto, é cabível a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da 

requerida em cadastrar o nome da autora de forma indevida em órgão 

restritivo de crédito, uma vez que não restou comprovada a relação 

contratual entre a parte autora e a empresa ré. Por outro lado, embora 

inaplicável a referida Súmula, a existência de outra inscrição posterior 

deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Nesse passo entendo 

satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), qual está de acordo com a nossa 

jurisprudência. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 256,70 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos); e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008256-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANI FRANCISCA DE LIMA SANGALETI REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização proposta por Ivani Francisca de Lima Sangaleti em desfavor 

de Matos Comércio de Perfumes e Cosmeticos Ltda. Fundamento e decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 1 – Impugnação ao 

Pedido de Assistência Judiciária. Suscita a reclamada, em preliminar, que a 

reclamante não faz jus ao benefício da assistência judiciária, visto que não 

ficou evidente os requisitos autorizadores para concessão do benefício 

da justiça gratuita. Entendo que a impugnação não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, rejeito a presente impugnação. 2 - Da Não Incidência do Código 

de Defesa do Consumidor A natureza dos serviços desenvolvidos pela 

parte ré (revenda) em conjunto com a análise da presente relação não se 

enquadra no conceito de “destinatário final”, descrito no Código de Defesa 

do Consumidor. Neste sentido: RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS -INAPLICABILIDADE DO 

CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DO ALEGADO 

DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO 

MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

1 - E se a demandante atuou como intermediária no resultado da venda, e 

não a destinatária final dos produtos adquiridos, descabe falar em relação 

consumerista, sendo inaplicável as regras estabelecidas no cdc, 

sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, e sim as que estão no 

CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na sua residência, 

poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o registro 

bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo caixa 

eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015) RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO 

COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta forma, afasta-se a 

aplicação do referido Diploma. 3 - Da competência do juizado especial Não 

há que se falar em complexidade ao teor do aventado pela parte 

reclamante, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes 

para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder 

Judiciário. Mérito. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida, uma vez que não reconhece o 
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débito. Contesta a requerida aduzindo que a parte requerente utilizou os 

serviços. Acompanha a contestação a telas sistêmicas e áudio, 

comprovando a existência de relação jurídica entre as partes (ID 

25569874). Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à defesa, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Extrai-se da inicial que a parte não nega a 

relação jurídica, aduzindo que desconhece o débito e imputando à 

inscrição como indevida. É certo que a inversão do ônus probatório 

estabelecido para as relações regidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, não exime o autor de apresentar prova indiciária do seu 

direito constitutivo, mas sim para aquelas de difícil produção ou que não 

estejam sob o seu poder. Assim, não se tratando de negativa de relação 

jurídica, a incumbência acerca da adimplência não cabe a parte reclamada, 

por se tratar de prova impossível de produzir. Neste sentido, transcrevo 

julgados da Turma Recursal Única e Tribunal de Justiça deste Estado: (...) 

1. Se na petição inicial a consumidora não nega a existência de relação 

jurídica entre as partes, somente aduz que desconhece a origem do débito 

questionado, relativo a 5 (cinco) restrições que totalizam o valor de R$ 

188,50, e o requerido em sede de defesa confirma que a unidade 

consumidora aqui discutida está em nome da autora, anexado o histórico 

de contas, que comprova o consumo da energia que resultou nos valores 

apresentados, deveria a autora em sede de impugnação a contestação, 

comprovar que realizou todos os pagamentos, para justificar a pretensão 

de exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Cabe 

acrescentar que o fato de não ter recebido qualquer notificação 

extrajudicial, em relação ao débito ao questionado, não isenta o devedor 

de adimplir débito licitamente constituído, relativo a serviços prestados 

durante a vigência da relação comercial. 3. O credor que determina a 

inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao 

crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso 

não dá ensejo a indenização por dano moral. 4. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto e 

condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 188,50, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 

causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC. (TRU/MT, RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) APELAÇÃO 

CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE COMUNICAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 359 DO STJ – 

REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES 

– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de relação jurídica entre 

as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe a autora comprovar o 

fato constitutivo do seu direito, ou seja, de pagamento do débito inscrito. A 

inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º do Código de Defesa do 

Consumidor, não tem aplicação automática, ficando a observância do 

dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações 

do consumidor ou sua hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ 

“Cabe ao órgão mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. (TJMT, N.U 

0026450-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débito, e, por consequência, 

configuração de danos morais. Não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar 

a parte reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo 

seu parcial deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do 

débito inscrito no rol de inadimplentes, na forma do art. 31, da Lei n. 

9099/1995. É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto, para condenar a requerente ao pagamento das 

importâncias inscritas no cadastro de inadimplência nos valores de R$ 

669,44 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos) e R$ 630,46 (seiscentos e trinta reais e quarenta e seis 

centavos), quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e 

acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir do 

vencimento de cada obrigação inadimplente. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003641-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELI MARA CORTEZ REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por Keli 

Mara Cortez em desfavor de Matos Comércio de Perfumes e Cosmeticos 

Ltda. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 – Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária. Suscita a 

reclamada, em preliminar, que a reclamante não faz jus ao benefício da 

assistência judiciária, visto que não ficou evidente os requisitos 

autorizadores para concessão do benefício da justiça gratuita. Entendo 

que a impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que 

o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54, da Lei nº 9.099/95. Portanto, rejeito a presente impugnação. 2 - 

Da Não Incidência do Código de Defesa do Consumidor A natureza dos 

serviços desenvolvidos pela parte ré (revenda) em conjunto com a análise 

da presente relação não se enquadra no conceito de “destinatário final”, 

descrito no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: RAC - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA REVENDEDORA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS 

-INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - 

PROVA DO ALEGADO DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS CIVIS - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO 

VÁLIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. 1 - E se a demandante atuou como intermediária no 

resultado da venda, e não a destinatária final dos produtos adquiridos, 

descabe falar em relação consumerista, sendo inaplicável as regras 

estabelecidas no cdc, sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, 

e sim as que estão no CC. 2 - Se a revendedora recebia as cobranças na 

sua residência, poderia ter juntado aos autos a cópia de tais boletos com o 

registro bancário de pagamento ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo 

caixa eletrônico caso a quitação tenha sido feita pela própria Apelada; no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2658 de 3769



entanto, nada disso foi providenciado, não se podendo presumir a 

propalada quitação. Ato ilícito inocorrente. Sentença reformada. (Ap 

87332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015) RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO 

COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta forma, afasta-se a 

aplicação do referido Diploma. 3 – Falta de Interesse de Agir A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. 4 - Da competência do juizado 

especial Não há que se falar em complexidade ao teor do aventado pela 

parte reclamante, visto que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do 

Poder Judiciário. Mérito. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida, uma vez que não reconhece o 

débito. Contesta a requerida aduzindo que a parte requerente utilizou os 

serviços. Acompanha a contestação a telas sistêmicas, nota fiscal com 

assinatura da requerente e áudio, comprovando a existência de relação 

jurídica entre as partes. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à defesa, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Extrai-se da 

inicial que a parte não nega a relação jurídica, aduzindo que desconhece o 

débito e imputando à inscrição como indevida. É certo que a inversão do 

ônus probatório estabelecido para as relações regidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, não exime o autor de apresentar prova indiciária 

do seu direito constitutivo, mas sim para aquelas de difícil produção ou que 

não estejam sob o seu poder. Assim, não se tratando de negativa de 

relação jurídica, a incumbência acerca da adimplência não cabe a parte 

reclamada, por se tratar de prova impossível de produzir. Neste sentido, 

transcrevo julgados da Turma Recursal Única e Tribunal de Justiça deste 

Estado: (...) 1. Se na petição inicial a consumidora não nega a existência 

de relação jurídica entre as partes, somente aduz que desconhece a 

origem do débito questionado, relativo a 5 (cinco) restrições que totalizam 

o valor de R$ 188,50, e o requerido em sede de defesa confirma que a 

unidade consumidora aqui discutida está em nome da autora, anexado o 

histórico de contas, que comprova o consumo da energia que resultou nos 

valores apresentados, deveria a autora em sede de impugnação a 

contestação, comprovar que realizou todos os pagamentos, para justificar 

a pretensão de exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

2. Cabe acrescentar que o fato de não ter recebido qualquer notificação 

extrajudicial, em relação ao débito ao questionado, não isenta o devedor 

de adimplir débito licitamente constituído, relativo a serviços prestados 

durante a vigência da relação comercial. 3. O credor que determina a 

inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao 

crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso 

não dá ensejo a indenização por dano moral. 4. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto e 

condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 188,50, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 

causa, porem suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC. (TRU/MT, RI n. 0041124-50.2018.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgamento em 18 de outubro de 2019) APELAÇÃO 

CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – DEVER DE COMUNICAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO É DO ÓRGÃO MANTEDOR – SÚMULA N. 359 DO STJ – 

REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES 

– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo negativa de relação jurídica entre 

as partes, mas, sim, de inexistência de débito , cabe a autora comprovar o 

fato constitutivo do seu direito, ou seja, de pagamento do débito inscrito. A 

inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º do Código de Defesa do 

Consumidor, não tem aplicação automática, ficando a observância do 

dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações 

do consumidor ou sua hipossuficiência. Segundo a súmula n. 359 do STJ 

“Cabe ao órgão mantedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. (TJMT, N.U 

0026450-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débito, e, por consequência, 

configuração de danos morais. Não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar 

a parte reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo 

seu parcial deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do 

débito inscrito no rol de inadimplentes, nos termos do art. 31, da Lei 

9099/1995. É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto, para condenar a requerente ao pagamento da 

importância inscrita no cadastro de inadimplência no valor de R$ 107,00 

(cento e sete reais), qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e 

acrescida de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir do vencimento 

de cada obrigação inadimplente. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009244-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE MORAES ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009244-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN DE MORAES ESPINOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Suellen de Moraes 

Espinosa em face de Banco Bradesco S.A. Fundamento e decido. 

Preliminar - Do Valor da Causa Determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 
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silêncio da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere 

ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Mérito Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" ou meio 

hábil a sustentar o vínculo negocial. . No caso, se incumbiu a autora de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de: a) determinar 

a correção do valor dado à causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais), no sistema PJE; b) declarar a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 195,03 (cento e noventa 

e cinco reais e três centavos); c) condenar a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Ratifico a liminar 

concedida nos autos consistente na retirada no nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, limitada a dívida em litígio (ID 24786763). 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009775-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HULIO DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009775-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE HULIO DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais 

proposta por Jose Hulio dos Santos Lima em desfavor de Bradescard Elo 

Participações S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

- Desistência da Ação Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamante formulou pedido de desistência da ação no ID 26247695. 

Entretanto, a reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua 

contestação no ID 26075080, inclusive juntando diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. Primeiramente, importante ressaltar que o 

Enunciado 90 do FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a 

possibilidade de desistência da ação sem anuência do réu já citado, 

porém, faz ressalva expressa para os casos de “indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; 

grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum, principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, 

que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar qual das 

partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de 

ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações indevidas se 

aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade 

da clientela dos Juizados Especiais, uma vez que são interpostas milhares 

de demandas sem o cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o 

negócio jurídico, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por 

litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação. Há um 

dever de mudança cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções 

quando deveria ser a última, fato que ocasiona o acúmulo incomensurável 

de demandas e engessa a prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura 

da sentença e de menos uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez 

movimentada a máquina judiciária, a mera desistência nos moldes do 

sustentado não faz soçobrar a demanda. O Judiciário também deve ter a 

sua função pedagógica. Não se trata de mera desistência comum oriunda 

de fatores diversos, mas de uma desistência "qualificada", consoante já 

se mencionou. Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o 

pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos 

Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica 

para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 
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interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante e passo a 

apreciar a lide. Mérito Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, 

há elementos nos autos, tais como contrato devidamente assinado e cópia 

do documento pessoal da requerente que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Importante ressaltar que é desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO NOVAIS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008862-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO NOVAIS SENA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Marcos Roberto Novais Sena em desfavor de Banco Santander (Brasil) 

S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Do Valor da Causa Determino de 

ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. 2 - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 3 - Da inépcia da inicial Afasto a preliminar em referência, visto 

que a parte requerente descreveu de forma compreensível a causa de 

pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando 

o exercício da ampla defesa. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem dos débitos nos valores de R$ 266,63 (duzentos 

e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), R$ 1.473,00 (um mil, 

quatrocentos e setenta e três centavos) e R$ 256,51 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que foram incluídos 

nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico referente 

ao uso do serviço que é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de 

pagar o débito inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de 

adesão e contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora e cópia do documento pessoal e outros documentos que legitimam 

a cobrança dos débitos inscritos nos órgãos de restrição ao crédito. 

Registra-se que, no cotejo das provas dos autos, é desnecessária a 

realização de perícia ante a semelhança nas assinaturas apostas. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que 

embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a 

parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

determinando a correção do valor dado à causa para R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil, novecentos e vinte reais), no sistema PJE. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 
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Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008634-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008634-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Francisco Carlos de Morais em desfavor de Banco Bradescard S.A. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Preliminar - 

Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. - Do pedido de Revelia Rejeito o pedido de 

decretação da revelia, tendo em vista que a carta de preposição atende 

os requisitos necessários à espécie. Registra-se, inclusive, que foi 

realizado de forma genérica e dissociado dos autos, tendo em vista que 

há especificação dos poderes para transigir e número do processo. Mérito 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de provas que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada comprovou a legitimidade da cobrança 

referente a relação de contratual existente entre as partes, trazendo aos 

autos faturas de consumo do cartão de crédito contendo nome, endereço 

e vários pagamentos. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call 

center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os 

olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via print na tela do 

computador, mas sem a assinatura do reclamante, o fato é que, no caso 

em concreto, demonstrou-se que o reclamante chegou a utilizar os 

serviços da requerida, a pagar várias faturas de consumo. Se pagou, é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. É de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008428-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008428-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Thales Alexandre 

Midon de Melo em face de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. 

Preliminar 1 – Falta de Interesse de Agir A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. 2 - 

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. Mérito Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 1.097,65 (um mil, 

noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), haja vista a alegação 

de que não possui débito inadimplido com a Reclamada, pois os últimos 

créditos da linha telefônica (065) 9287-0172 foram declarados inexigíveis 

mediante o feito nº 8041379-66.2018.811.0001. Em defesa, a requerida 

sustenta que o débito lançado no rol de inadimplência diz respeito a linha 

telefônica fixa de nº. (065) 3054-2851, instalada na Rua R, nº 125, Jardim 

Aclimação, Cuiabá. Apesar de a requerida ter apresentado várias faturas 

de consumo com o nome do requerente e telas sistêmicas, tenho que não 

restou nítido a relação de consumo entre as partes. Em impugnação, o 

requerente comprovou nunca ter residido no endereço mencionado pela 

requerida ao trazer comprovante de residência contendo outros dados. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 
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da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Opino pelo 

indeferimento do pedido de dano material, tendo em vista que o requerente 

sequer chegou a pagar o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para 

o fim de: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

no valor de R$ 1.097,65 (um mil, noventa e sete reais e sessenta e cinco 

centavos); c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Ratifico a liminar concedida nos 

autos consistente na retirada do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito, desde que seja referente a dívida discutida. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014523-53.2019.8.11.0001
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014523-53.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CARMEM SILVIA CANHETTI CESCA REQUERIDO: KENNEDY 

QUEIROZ BORBA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010365-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010365-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLAUCINEIA SILVA RAMOS REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Glaucineia Silva Ramos em desfavor de Avon Cosméticos Ltda. 

Fundamento e decido. I – Da ausência da parte autora à audiência de 

conciliação. Não obstante seja uma obrigação, a parte autora, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação 

(ID 26132475), situação que acarretaria a extinção do feito, por força do 

art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995. Contudo, com base no cotejo 

fático-probatório dos autos deverá ser dada outra análise. Observa-se 

que anterior à audiência foi ofertada a contestação no ID 2645102, com 

documentos, contrato assinado pela autora e cópia do documento de 

identificação. Isto é, revelando sinais de improcedência dos pedidos diante 

da contestação e documentos apresentados pela parte requerida, a parte 

autora assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente 

importante em sede de Juizado Especial. A circunstância forçando uma 

extinção equipara-se a desistência, a qual o Enunciado nº 90 do FONAJE, 

rechaça nessas situações: "A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; 

(grifei) Acerca disso, a Turma Recursal Única deste Estado já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – 

REJEITADA. Não deve ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo 

quando se observa que após a apresentação da contestação deixa de 

comparecer na audiência de conciliação apenas para tentar fugir da 

improcedência da ação e suas consequência, se utilizando de uma 

forçada contumácia, após saber sobre as provas irrefutáveis contra si. 

Preliminar rejeitada. - - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA 

– CONTRATO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO 

DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A Recorrente alega na inicial que teve seu nome inscrito nos 

órgão de proteção ao crédito, no entanto, declara que desconhece a 

divida negativada, apesar de não negar a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados 

pelo Recorrente, juntamente com algumas faturas, CNH colorido, a não 

configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas 

que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. 

Ademais, sequer apresentou peça de impugnação, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação após ter ciência dos documentos e 

da queda de sua pretensão, forçando uma contumácia, para tentar evitar 

ainda a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura 

presente nos contratos apresentados pelo Recorrido na contestação. A 

sentença de improcedência proferida pelo juízo monocrático não merece 

qualquer alteração, uma vez que comprovada a legalidade da divida. (...) 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 0030699-92.2017.811.0002, 

Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 

08.03.2018) Acresça-se, ainda, a disposição contida no art. 488, do CPC: 

“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485”. Assim, frente a conduta de não-comparecimento à 

audiência após apresentada contestação com forte carga probatória, 

afasto a extinção pelo instituto da contumácia para análise do mérito. II- 

Preliminar - Da Não Incidência do Código de Defesa do Consumidor A 

natureza dos serviços desenvolvidos pela parte ré (revenda) em conjunto 

com a análise da presente relação não se enquadra no conceito de 

“destinatário final”, descrito no Código de Defesa do Consumidor. Neste 

sentido: RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA REVENDEDORA DE PRODUTOS DE 
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COSMÉTICOS -INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO - PROVA DO ALEGADO DANO MORAL À LUZ DAS REGRAS 

CIVIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO - 

NEGATIVAÇÃO VÁLIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 - E se a demandante atuou como 

intermediária no resultado da venda, e não a destinatária final dos 

produtos adquiridos, descabe falar em relação consumerista, sendo 

inaplicável as regras estabelecidas no cdc, sobretudo no tocante à 

inversão do ônus da prova, e sim as que estão no CC. 2 - Se a 

revendedora recebia as cobranças na sua residência, poderia ter juntado 

aos autos a cópia de tais boletos com o registro bancário de pagamento 

ou, ainda, o demonstrativo emitido pelo caixa eletrônico caso a quitação 

tenha sido feita pela própria Apelada; no entanto, nada disso foi 

providenciado, não se podendo presumir a propalada quitação. Ato ilícito 

inocorrente. Sentença reformada. (Ap 87332/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) RECURSO INOMINADO. 

REVENDEDORA AVON. RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE 

CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA 

COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. Mantendo a autora relação comercial com a 

ré, não há falar em aplicação do CDC. Confessando a autora que deve à 

requerida, não há falar em repetição de valores indevidamente pagos. 

Alegação de que o débito é menor que vem desacompanhada de qualquer 

embasamento, sequer argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Desta 

forma, afasta-se a aplicação do referido Diploma. III - Mérito Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada em virtude de negativação imputada como indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 367,56 (trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que foi incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico referente 

ao uso do serviço que é ofertado, bem como a obrigação de pagar o 

débito inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de adesão 

e contratação de serviços devidamente assinado pela parte autora e cópia 

do documento pessoal e outros documentos que legitimam a cobrança do 

débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Não visualizo a condenação em litigância de má-fé em decorrência 

do exercício do direito de ação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011918-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BORGES PEIXINHO LIMA OAB - BA36038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011918-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALEX FERREIRA ALVES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Extravio de bagagem em transporte 

aéreo, com devolução no dia seguinte, que sustenta pedido indenizatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

caso, verifico que o extravio da bagagem e a sua devolução no dia 

seguinte à chegada do passageiro ao destino, são fatos incontroversos. 

Entretanto, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO BAGAGEM. 

DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. VIAGEM DE RETORNO. MERO 

ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O 

EXTRAVIO DA BAGAGEM POR UM DIA NA VIAGEM DE VOLTA, DE PER 

SE, É INSUSCETÍVEL DE GERAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2. O 

DANO MORAL ESTÁ LIGADO A SENTIMENTOS QUE ULTRAPASSEM AS 

VICISSITUDES E AS IMPERFEIÇÕES DO DIA A DIA, TRADUZIDAS EM 

ABORRECIMENTOS E ADVERSIDADES. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 4. ACÓRDÃO PROLATADO NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. 5. CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DA RECORRENTE, 

SUSPENSAS EM RAZÃO DA GRATUÍDADE. SEM CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.” (TJDFT – 3ª T - RI Nº 0113569-53.2013.8.07.0001 – 

RELª. JUÍZA EDI MARIA COUTINHO BIZZI J. 08/04/2014 - DJE : 23/04/2014 

– P. 289). Grifei. “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE 
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VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO 

DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de 

não ser qualquer inadimplemento contratual ensejador de dano moral, 

somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se o 

consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No 

caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não 

ficaram comprovados os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim 

de caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo, a inversão de 

entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela agravante, 

importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte 

Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – 3ª T - AgRg no AREsp 

764125/MG AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2015/0205628-6 – rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 15/12/2015 

- DJe 03/02/2016). Grifei. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009340-04.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009340-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KLEBER CHRISTIAN ARRUDA DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. De início, ressalto que o 

feito comporta julgamento antecipado da lide, por ser desnecessária a 

dilação probatória, restaram incontroversos os fatos narrados na inicial, 

uma vez que a própria Reclamada não nega em sua contestação que 

houve o efetivo atraso no transporte aéreo alegado pela parte 

Reclamante, ou seja, a parte autora foi submetida a um período de espera 

não inferior a 18h55min de atraso. A Reclamada, por sua vez alega que a 

aeronave que realizaria o voo da parte Autora, sofreu um problema 

técnico, sendo o voo cancelado devido à necessidade de manutenção não 

programada e que foi prestado o devido suporte aos seus passageiros. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

Da Ilegitimidade Passiva No caso, verificando-se a responsabilidade 

objetiva, em virtude da relação de consumo existente e do risco da 

atividade desenvolvida, em consonância com os artigos 7º, parágrafo 

único e art. 25, §1º, do CDC, restando, deste modo, configurada a 

responsabilidade solidária das reclamadas. Assim, rejeito as preliminares 

suscitadas. Da conexão/litispendência Verifico que no caso não há que se 

falar em litispendência, conquanto haja identidade de partes, cada uma 

das demandas distribuídas discute objetos diversos, referentes a 

ocasiões diversas. Seguindo o entendimento da Turma Recursal do TJMT 

(RI nº 0043470-76.2015.811.0001), dispensa-se a discussão sobre o 

conceito jurídico de contrato no fato concreto, para reconhecer o “termo" 

genericamente utilizado como tal, a afastar a conexão. Deixo de acolher a 

preliminar suscitada. Todavia, resta evidente a intencional divisão de 

reclamações para o fim de recebimento de possíveis indenizações 

distintas, o que será avaliando mais adiante. Mérito No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, 

capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar 

os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Quanto aos danos materiais, comprovada a 

despesa realizada no período, deve ser restituído à parte Reclamante no 

valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), devidamente 

atualizado. Finalmente, no caso concreto, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Contudo, o 

dano moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Sendo que para o momento observo a 

existência da(s) reclamação(ões) nº 1009337-49.2019.8.11.0001 do 3º 

JEC; e nº 1009340-04.2019.8.11.0001 também neste JEC, contudo, sob a 

tutela do Juiz Titular II, que demonstra(m) a inequívoca divisão de 

demandas para obtenção de indenizações distintas, sobre fatos conexos 

e de conhecimento prévio da parte Autora quando dos respectivos 

ajuizamentos. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO 

– MENSALIDADES DE FACULDADE IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, 

NA MESMA DATA – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS 

MESMAS PARTES, MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO 

– DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA 
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DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – 

NÃO CABIMENTO – DANO MORAL ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - 

RECURSO DESPROVIDO. A despeito de se tratarem de 04 (quatro) 

negativações, provenientes de títulos com numerações diversas, todas 

elas se referem a mensalidades não pagas, relacionadas ao mesmo 

contrato, cujas anotações foram todas levadas a efeito na mesma data. 

Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 (quatro) vezes, no 

mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 (quatro) danos 

diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato que gerou o 

dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode receber 

múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um o que é 

seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de possíveis 

injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram lesados, 

quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa perspectiva, as 

indenizações não devem ser concedidas indistintamente, sem, antes de 

tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades subjetivas do caso 

posto em exame, sob pena de cometimento de grandes equívocos e de 

graves injustiças. No caso específico dos autos, como sobejamente 

explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de dano moral, está 

fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de pedir formulada na 

ação de numeração 007427-97.2016.811.0004, em que houve a 

condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. Assim, a 

autora já teve ressarcido o abalo moral experimentado, sendo defeso ao 

Judiciário referendar nova condenação, decorrente do mesmo fato, sob 

pena de promover o enriquecimento sem causa. (TJMT – 4ª CDP – RApC 

nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – 

j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019). Grifei. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) restituir o valor de R$ 89,90 (oitenta e nove 

reais e noventa centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), desde o efetivo desembolso; e, b) pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-83.2019.8.11.0001
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SEBASTIAO BUENO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006567-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SEBASTIAO BUENO TAVARES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de 

R$ 2.819,77 (dois mil oitocentos e dezenove reais e setenta e sete 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A 

apresentação tão somente do instrumento particular de cessão de crédito 

não é capaz de comprovar a relação jurídica entre aquele e o Reclamante. 

No que diz respeito ao pedido da Reclamada pela Expedição de Ofício ao 

Banco do Brasil, para que este envie as documentações relativas às 

operações discutidas no processo, esse pleito não merece acolhimento. 

Pois incumbe às partes instruírem o processo com todos os documentos 

comprobatórios do direito alegado. Logo, se a parte Reclamada realizou o 

Contrato de Cessão Crédito com o Banco do Brasil, aquela, no ato da 

contratação, deveria exigir todos os documentos necessários para 

garantir a exigibilidade do crédito. E na ocasião de eventuais percalços no 

exercício regular do seu direito, como ocorreu no caso em liça, estaria 

munida da documentação que pretende exigir que esse juízo traga aos 

autos. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 
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somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra(s) anotação(ões) junto aos órgãos 

restritivos, no entanto, tal(is) apontamento(s) é(são) superveniente(s) ao 

discutido na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outros apontamentos, como no presente caso, deve ser levada em 

consideração para a fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.819,77 (dois mil 

oitocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos); b) determinar à 

Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante 

dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no 

prazo de 5 (cinco) dias; c) condenar a Empresa Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011893-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANTOS ALINHAMENTOS FREIOS LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que 

seu cartão de crédito foi furtado em 01/08/2019 e que efetuou pedido de 

cancelamento junto à Reclamada; afirma que o pedido não foi atendido, 

vindo a receber cobranças em valores exorbitantes, que não reconhece. 

Requer assim a declaração de inexistência do débito relatado e 

indenização por danos morais e materiais em dobro. Em contestação, as 

reclamadas sustentam que as operações realizadas são legítimas, porque 

foram feitas através do cartão COM CHIP da reclamante, o qual só pode 

ser utilizado mediante inserção de senha secreta de uso intransferível. No 

caso, não vislumbro conduta ilícita da Reclamada, senão o exercício 

regular de um direito, pois é cediço que tratando-se de cartão de crédito 

com chip, a própria jurisprudência tem entendimento de que não enseja 

reparação por danos. O sistema não responde pelos transtornos que o 

titular passe enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do cartão 

ou a troca de senha. Destaco que causa certa estranheza o fato de que o 

Reclamante informa ter seu cartão de crédito furtado/extraviado, todavia 

somente comunicou tal fato às autoridades policiais lavrando o competente 

boletim de ocorrência no dia seguinte; ademais, noto que não há indicação 

do protocolo de cancelamento aludido ao dia 01/08/2019; de fato não 

houve qualquer cancelamento do plástico, pois conforme consta das 

faturas consignadas pela Reclamada no id. 26632305, não houve 

alteração do número do cartão após a suposta ocorrência; igualmente o 

referido pedido de impugnação de débitos (id. 24930466) não apresenta 

qualquer protocolo ou notificação de recebimento por parte da Reclamada, 

seja, físico ou virtual. Sobre o tema, ilustro com o entendimento 

jurisprudencial aplicável: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. DANO MORAL. CARTÃO COM CHIP. OPERAÇÃO COM CARTÃO 

FURTADO. O uso indevido de tarjeta magnética de conta corrente e/ou 

cartão de crédito com chip, extraviado, furtado, roubado ou confiado a 
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terceiro, não configura dano moral passível de indenização pela instituição 

financeira, pois o titular tem o dever de guarda do cartão e sigilo da 

respectiva senha. O sistema não responde pelos transtornos que o titular 

passe enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do cartão ou a 

troca de senha. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 

70044946796, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 14/12/2012)(TJ-RS - AC: 

70044946796 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

14/12/2012, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/12/2012) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO ANTES DA 

COMUNICAÇÃO AO ADMINISTRADOR DA TARJETA. CARTÃO DOTADO 

DE CHIP, O QUE FAZ NECESSÁRIA INSERÇÃO DA SENHA EM COMPRAS 

REALIZADAS PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004735122, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 29/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004735122 RS 

, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

29/01/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/02/2014) Em que se pese a existência de relação de 

consumo, cabe consignar que a inversão do ônus da prova não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não ocorre no presente caso, mormente 

ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de conteúdo negativo, 

que por sua natureza são insuscetíveis de transferência. Portanto, 

entendo que não ficou demonstrada a prática de ato antijurídico pela 

Reclamada, estando, assim, ausentes os pressupostos caracterizadores 

da responsabilidade civil. Assim, não há que se falar em dano se não há 

conduta ilícita. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contido na inicial; extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012336-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO DO ESPIRITO SANTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012336-72.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ RENATO DO ESPIRITO SANTO COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 344,77 (trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e sete centavos), que ensejou anotação junto ao SCPC. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

Do Comprovante de Endereço. Apesar da ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, a documentação consignada pelo promovente 

demonstra sua relação jurídica (sua genitora) com o terceiro indicado, 

suprindo tal requisito. Assim, rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 
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as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 344,77 

(trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos); b) 

determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte 

Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na 

inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; c) condenar a Empresa Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011586-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA COELHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011586-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VANIA MARIA COELHO DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em 

contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a legitimidade da 

assinatura (falsificação), conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)
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MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012152-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Na 

reclamação noticia-se a suspensão indevida do serviço de fornecimento 

de água, ocorrido na matrícula nº 494978, na data de 10/10/2019, em 

razão das faturas vencidas em julho e agosto/2019, devidamente pagas. 

Além disso, é noticiada ainda a ocorrência de indevida negativação de 

crédito, em razão de não pagamento das faturas retrocitadas. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

(já deferida no id. 25026722), cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Evidenciado nos autos que a 
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parte Reclamante efetivamente pagou as fatura de serviços dos meses de 

julho e agosto/2019 nas datas dos respectivos vencimentos (id. 25012077 

– págs. 1 e 2), junto a Casa Lotérica. Deste modo, considerando que o 

pagamento foi feito em correspondente bancário a serviço da Empresa 

Reclamada, bem como, não ter sido realizado em “autoatendimento”, a 

responsabilidade pelo correto preenchimento, ou a falta do devido repasse 

não pode ser debitada ao consumidor. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC c.c. 37, §6º, da CF/88. Desta feita, para que se pudesse desonerar 

da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

NEGÓCIOS BANCÁRIOS. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 

DO BOLETO PAGO NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO 

PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. restituição em dobro dos 

valores pagos indevidamente ao credor, uma vez que esse segundo 

pagamento, somente ocorreu por responsabildiade exclusiva do banco 

réu. DANOS MORAIS não CONFIGURADOS. ausência de demonstração 

mínima no sentido de que os aborrecimentos suportados pelo autor 

atingiram seus direitos de personalidade. sentença de improcedência 

reformada em parte. recurso parcialmente provido.” (TJRS ? 4ª T ? relª. 

juíza GLAUCIA DIPP DREHER - RI nº 0000360-75.2019.8.21.9000 ? J. 

27/02/2019). Grifei. No caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida; b) 

declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de serviços dos 

meses de julho e agosto/2019; c) determinar à Empresa Reclamada exclua 

definitivamente o nome da Autora do cadastro negativador de crédito, no 

prazo de 5 (cinco) dias; d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e) 

condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011588-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRUNO CESAR MARIM SERRA REQUERIDO: ANHANGUERA 

E D U C A C I O N A L  P A R T I C I P A C O E S  S / A  P r o c e s s o  n º 

1011588-40.2019.8.11.0001 PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. A controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem dos 04 (quatro) apontamentos junto ao SCPC, 

cada um no valor de R$ 158,99 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e 

nove centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2670 de 3769



exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui negativações preexistentes, 

sendo discutidas em juízo (autos nº 1011580-63.2019.8.11.0001 – 5º 

JEC), sem decisão definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, 

fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse 

sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de 

recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência relação jurídica 

entre as partes, bem como dos 04 (quatro) apontamentos junto ao SCPC, 

cada um no valor de R$ 158,99 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e 

nove centavos); b) indeferir o pedido de indenização por dano moral; c) 

determinar à Empresa Reclamada que promova a exclusão do nome da 

parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pelos débitos 

discutidos na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; e, d) permanecendo as 

negativações após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012360-03.2019.8.11.0001
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MARCIA MARTIN LIMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012360-03.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

MARCIA MARTIN LIMA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. O caso se refere a Reclamação com pedido de antecipação de 

tutela formulada pela parte Reclamante, visando ser compensada pela 

falha na prestação do serviço da parte Reclamada, ante a cobrança de 

recuperação de consumo faturada na quantia de R$ 2.272,13 (dois mil 

duzentos e setenta e dois reais e treze centavos), lançada na fatura de 

energia do mês de dezembro/2018 com posterior lançamento de 

negativação de crédito junto ao SERASA. A Reclamada por sua vez 

informar que procedeu a vistoria nos sistemas de medição de energia 

elétrica do imóvel da parte Reclamante e detectou a existência de 

irregularidades, na UC 6/871729-0, “UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA 

COM DESVIO DE UMA FASE DIRETO NO RAMAL DE ENTRADA". 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Antes de 

enfrentar o mérito, necessário o registro de que as demandas que 

envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de evidente a 

necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, com 

segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço e a 

quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Do Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova (já deferida no id. 25080605), cabendo à Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que cabe à 

parte Reclamada o dever de verificar periodicamente os medidores de 

energia elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a 

própria Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque 

imputar ao consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois 

não é razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que a irregularidade 

evidenciada não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 
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alegações. Nesse sentido, a declaração de inexistência da cobrança da 

recuperação de consumo é medida que se impõe. Ademais, como já 

sinalizado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, inclusive no 

presente caso, na eventualidade de a Reclamada não ter observado o 

devido e regular procedimento administrativo descrito no art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Destaco que o TOI consignado no id. 

26655955 é extremamente simplório, não consta registro fotográfico da 

irregularidade, muito menos evidência de que o procedimento foi 

acompanhado pelo consumidor, ou de que este tenha sequer recebido 

ciência dos fatos. Por consequência, a emissão da fatura é ilegal, 

porquanto não observado as determinações da Agência Reguladora, 

impondo-se a procedência da ação. Em relação ao pleito de indenização 

por danos morais, o dano decorrente da má prestação do serviço, no 

caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já 

configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as 

condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Pelo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante para: a) 

revogar a decisão de antecipação de tutela de id. 25080605, exceto em 

relação à troca do relógio medidor na UC nº 6/871729-0; e, b) declarar a 

inexistência do débito referente à recuperação de consumo do mês de 

dezembro/2018 no valor de R$ 2.272,13 (dois mil duzentos e setenta e 

dois reais e treze centavos); c) determinar à Empresa Reclamada promova 

a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de 

crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; d) 

condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado 

ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011796-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011796-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HUMBERTO GONCALVES REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O caso se refere a reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

formulada pela parte Reclamante, visando ver-se compensada pela falha 

na prestação de serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por uma 

dívida que alega desconhecer; pois segundo afirma, não possui débitos 

com a reclamada. Em defesa a Reclamada aduz que ao contrário do que 

sustenta a parte Reclamante, esta mantém sim uma relação jurídica com a 

empresa Reclamada, tendo contratado serviços de cartão de crédito, 

restou inadimplente com o pagamento das respectivas faturas. A fim de 

corroborar suas alegações a Reclamada apresentou o Termo de Adesão 

devidamente assinado pelo promovente, acompanhado de seus 

documentos pessoais consignados no ato da contratação, bem como o 

histórico de inadimplência. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar – Incompetência. Conforme reiteradas decisões 

da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar 

causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que 

utilizados “outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE 

PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei 

nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 
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e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. Da 

análise dos autos verifico que não assiste razão a parte reclamante, uma 

vez que, apesar de afirmar que não possui débitos com a reclamada, não 

comprova a sua regularidade/adimplência perante o contrato 

reconhecidamente havido entre as partes. Em que se pese a existência de 

relação de consumo, cabe consignar que a inversão do ônus da prova 

não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não ocorre no presente caso, mormente 

ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de conteúdo negativo, 

que por sua natureza são insuscetíveis de transferência. A Reclamada 

por sua vez comprovou satisfatoriamente a existência de vínculo 

contratual e de pendências em aberto. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Impende registrar ainda que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à Reclamada, o 

dever de notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, 

nos termos da Súmula 359, do STJ. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011634-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA DELUZ DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011634-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAMILLA DELUZ DA COSTA MARQUES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade das cobranças de 

serviços atribuídas à parte Reclamante, haja vista a alegação de que é 

beneficiária de bolsa integral (100%) pelo sistema de financiamento 

estudantil FIES. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a manutenção da 

inversão do ônus da prova já deferida nos autos, de modo que caberia à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. A despeito das alegações da Reclamada de que os 

débitos imputados à Reclamante decorrem de regular reajuste da grade 

curricular em virtude de reprovação em matérias, tal situação está prevista 

e é coberta pelo financiamento estudantil. Destaco para a leitura da 

Cláusula Segunda do Termo de Financiamento que estipula que: “O(A) 

FINANCIADO(A) declara ter contratado com a Instituição de Ensino 

Superior (IES) à qual encontra-se matriculado o valor da semestralidade 

escolar de seu curso, com base no disposto na Lei nº 9.870, de 23 de 

novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares...”. 

grifei A seguir, no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Contrato 

consta: “Quando o limite de crédito global não for suficiente para a 

cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja 

dentro do prazo regular ou quanto houver dilação do prazo do curso pela 

IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, 

será admitido aumento do valor constante do Caput desta Cláusula por 

meio de solicitação formal do9a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de 

termo aditivo a este contrato”. Assim resta demonstrado que o FIES cobre 

as dependências disciplinares, inclusive as excedentes ao valor global da 

semestralidade, situação que é corrigida mediante termos de aditamento 

ao início de cada novo semestre, sendo, portanto, abusiva a cobrança 

praticada pela Reclamada. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, a 

declaração da inexigibilidade dos débitos trazidos à controvérsia é a 

medida que se impõe. No caso concreto, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 
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Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida nos autos; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.290,29 (dois mil 

duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos); c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento; e, d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo feito com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011867-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO FERNANDO ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011867-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSALVO FERNANDO ALVES DA GUIA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Da análise dos autos tenho que a pretensão do Reclamante não 

merece acolhimento, uma vez que, não há provas nos autos, sequer de 

que ocorreram os fatos sob a dinâmica narrada na inicial. Noticia a parte 

Reclamante que enquanto deixou seu veículo no estacionamento da 

Reclamada a fim de fazer compras, no retorno ao carro verificou seu 

arrombamento, bem como a subtração de bens que se encontravam em 

seu interior; afirma que interpelou a Reclamada, sem, contudo obter êxito 

na solução administrativa do imbróglio; pelo que pleiteia indenização por 

danos morais e materiais. A Reclamada por sua vez nega veementemente 

a ocorrência dos fatos, pleiteando pela improcedência do feito. Em que 

pese ter o autor acostado o Boletim de Ocorrência (id. 24919224), tal 

documento é redigido de forma unilateral, de modo que pode conter o 

conteúdo que bem entender o requerente e segundo a melhor 

jurisprudência, possui caráter meramente informativo. Neste contexto, tal 

documento, isoladamente é insuficiente a corroborar com a tese autoral 

diante da ausência de outros elementos de prova. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. FURTO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DO 

AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS DA PROVA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS. Considerando que a inversão do ônus 

da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, serve para facilitar a 

defesa do consumidor, o que não o exime de trazer aos autos um mínimo 

de prova de seu direito, não estando presente a verossimilhança das 

alegações ou a hipossuficiência, o Julgador não está obrigado a proceder 

a inversão do ônus da prova. Nessa linha, não há, no caso em tela, a 

possibilidade de inverter o ônus da prova. No mérito, improcedem os 

pleitos iniciais, pois cabia ao autor trazer aos autos prova mínima do fato 

constitutivo de seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), ônus do qual não 

se desincumbiu, porquanto deixou de apresentar o cupom fiscal das 

compras que estava realizando no momento do sinistro (ou o recibo da 

cancela do estacionamento (se existente no local)). Ademais, também as 

notas fiscais relativas aos bens subtraídos não foram acostadas, não 

havendo prova da sua efetiva existência. Frise-se que a ocorrência 

policial trazida ao feito é documento unilateral, ao passo que a única prova 

oral produzida corresponde ao depoimento da esposa do autor, a qual não 

é compromissada. Feitas essas considerações, tem-se como 

demasiadamente frágil a prova constante nos autos, porquanto não é 

possível extrair, com certeza, que estava no estacionamento do 

supermercado réu com o seu veículo no momento do fato alegado. 

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004541900, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado 

em 27/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004541900 RS , Relator: Lucas 

Maltez Kachny, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2014) Anoto que a 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não verifico no presente caso. Imperioso registrar que, cabe ao 

Reclamante o dever de constituir o seu direito, nos termos do artigo 373, I 

do CPC. Não há como deferir a tutela pretendida uma vez que inexistem 

nos autos elementos capazes de corroborar os pedidos da parte autora, 

que sequer impugnou as alegações apresentadas pela contraparte. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Portanto, 

entendo que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pela Reclamada, 

estando, assim, ausentes os pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Não há que se falar em dano se não há conduta 

ilícita. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUARIM DE PAULA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013654-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LETICIA GUARIM DE PAULA BRITO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a 

parte Reclamante: - que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SCPC por uma dívida que alega desconhecer; - que não possui 

relação jurídica com a Reclamada. Em defesa, a parte Reclamada junta 

documentos (termo de contratação, devidamente assinado; documentos 

pessoais consignados no momento da contratação e histórico de 

inadimplência), a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, 

sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco 

ainda que a parte promovente sequer impugna os documentos 

colacionados pela Ré. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconhecendo a litigância de 

má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se 

o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012246-64.2019.8.11.0001
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ANA CELIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012246-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA CELIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação com pedido de indenização por danos morais e materiais 

decorrentes de alteração unilateral do horário das passagens aéreas 

contratas, sem qualquer comunicação prévia, ocasionando o 

remanejamento do voo inicialmente contratado pela Reclamante apenas 

para o dia seguinte; que chegou ao seu destino final com atraso de 

24h00min. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar Da revelia Apesar de devidamente citada e de ter comparecido 

na audiência de conciliação, a Reclamada deixou de apresentar defesa no 

prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil reconheço a revelia. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que contratou um pacote para 

viagem para o trecho Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA e seu voo teve horário 

unilateralmente alterado pela Reclamada, sem qualquer comunicação 

prévia. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não 
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pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia 

aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o 

passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais 

problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Anoto que o dano material passível de reparação diz respeito 

àquele efetivamente comprovado, no caso dos autos, a Reclamante 

demonstrou apenas o dispêndio da quantia de R$ 25,40 (vinte e cinco 

reais e quarenta centavos), referente a alimentação, que deverá ser 

ressarcida na forma simples. Finalmente, no caso concreto, o fato 

ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações 

da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, reconheço a revelia da 

Reclamada e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a ressarcir o valor 

de R$ 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos), a título de danos 

materiais, acrescidos de juros de 1% a.m., desde a citação e correção 

monetária desde o efetivo desembolso; e, b) condenar a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013587-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGEANE APARECIDA DE SOUZA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O 

presente caso se refere a indenização por danos morais e materiais 

formulados pela parte Reclamante, visando ser ressarcida dos prejuízos 

causados pelo furto de bens depositados dentro de seu veículo (baú da 

motocicleta) que se encontrava no estabelecimento da Reclamada, bem 

como dos prejuízos de natureza moral, resultantes de tal situação e pela 

recusa da ré ao ressarcimento dos danos. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito Restou incontroversa a 

situação narrada na exordial pela parte Reclamante, notadamente pela 

juntada de boletim de ocorrência, que goza de presunção juris tantum de 

veracidade e só pode ser abalado por melhor prova em sentido contrário 

(TJ/SC ? AC nº. 1997.004188-8, Des. Eder Graf), bem como do protocolo 

do referido documento registrado junto à Reclamada, recebido por seu 

preposto identificado como “MARCOS”, provas que não foram 

contrapostas pela Requerida que sequer se dignou em apresentar cópia 

de gravação de seus circuito interno de câmeras. Conforme restou 

demonstrado, a Reclamante estacionou sua motocicleta no 

estabelecimento da Reclamada a fim de realizar compras e ao retornar ao 

veículo percebe avaria/arrombamento do banco e a falta de seus objetos 

pessoais. Impõe-se assim, a condenação da Reclamada ao pagamento 

dos valores pleiteados na exordial, uma vez que possuía instrumentos 

capazes de afastar a sua responsabilidade (equipamento de vigilância; 

seguranças; etc.), contudo quedou-se inerte. A Súmula 130 do STJ 

determina que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Como se sabe, 

ao oferecer, como meio de captação de clientela, estacionamento gratuito, 

assume o fornecedor a condição de depositário dos veículos que ali são 

deixados e, em decorrência disto, tem o dever de guarda e vigilância, de 

modo a prevenir danos a seus consumidores. E se este dever não foi 

desenvolvido com a qualidade razoavelmente esperada, acarretando 

danos ao consumidor, tem o fornecedor o dever de reparar não apenas 

as consequências na esfera patrimonial, como também os danos de ordem 

moral que foram amargados pela vítima. Assim, restou configurada a 

relação de consumo lato sensu, ficando bastante caracterizado o defeito 

do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorreu no presente caso. Importante 

ressaltar, que resta também assentado pela jurisprudência que mesmo 

quando a empresa não tem relação com o fornecimento de serviços de 

guarda e segurança, há o dever de cuidado, conservação e vigilância dos 

veículos deixados sob sua responsabilidade no estacionamento privativo, 

seja a título gratuito ou oneroso. Referido entendimento revela uma 

importante conclusão: o fato de terceiro, consubstanciado no furto do 

veículo, não é tido pela jurisprudência como causa de exclusão da 

responsabilidade da empresa. Nesse sentido a jurisprudência: 

REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE APARELHO DE SOM EM VEÍCULO 

DEPOSITADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. REPARAÇÃO 

DEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. Extraindo-se do contexto 

probatório a veracidade das alegações prestadas pela parte autora, no 

sentido de que teve efetivamente subtraídos acessórios do interior de seu 

automóvel, deixado em estacionamento de estabelecimento comercial, 

ainda que gratuitamente, faz jus à indenização respectiva. Aplicação da 

teoria das relações contratuais de fato. Questão probatória - aplicação da 

redução do módulo da prova, quando o conjunto das circunstâncias está a 

gerar o chamado paradigma da verossimilhança. Sentença de primeiro 

grau mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71000532010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
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Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 15/07/2004)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71000532010 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana 

Ramos, Data de Julgamento: 15/07/2004, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia, undefined) Portanto, no caso 

concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. No que tange ao 

pedido de danos materiais, verifico que o orçamento acostado foi 

elaborado por empresa idônea, encontrando-se em ordem e em 

consonância a natureza do dano, razão pela qual deverá ser considerado 

válido para todos s efeitos legais, cabendo a Reclamada pagar à parte 

Requerente o valor correspondente. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido para: a) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); e b) condenar a Reclamada a ressarcir a quantia de R$ 477,41 

(quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), a título de 

danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária 

(INPC) a partir da citação; extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007549-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem dos 02 (dois) apontamentos junto ao 

SCPC no montante de R$ 107,52 (cento e sete reais e cinquenta e dois 

centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Prejudicial de mérito - Da Prescrição Curiosamente a parte 

Reclamada pleiteia aplicação da prejudicial de mérito (prescrição), 

alegando que os débitos por ela mesma lançados encontram-se 

prescritos, portanto, a parte Reclamante não faria jus ao pleito de 

indenizatório. Indefiro a prejudicial suscitada, primeiramente, porque o 

objeto da demanda se refere a declaração de inexistência de débitos e 

indenização pelos danos morais decorrentes de tal lançamento, conforme 

extrato do órgão de restrição constante da id. 23886141, à data da 

consulta realizada em 12/09/2019, a negativação se encontrava ativa, 

gerando inegável prejuízo à parte demandante. Ademais é cediço que nas 

relações de consumo o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e se 

inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria, consoante artigo 27 do 

CDC. Preliminar. - Necessidade de juntada do extrato original do órgão 

Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, apresentar 

o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a inicial. 

Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a reclamação. 

Rejeito a preliminar. Da inépcia da petição inicial Segundo inteligência do 

319, CPC, a apresentação de cópia do RG e CPF não é requisito 

necessário da petição inicial, tão somente a informação do respectivo 

número. De toda forma o documento pessoal da Reclamante, que 

acompanha a inicial é legível. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Determinação de emenda da inicial para que a parte autora junte aos autos 

cópia dos seus documentos de identificação (RG e CPF) Desnecessidade 

- Ausência de previsão legal - Inteligência do art. 319 do CPC/2015 

Precedentes do STJ. (TJ-SP – AI: 210911733201682600000 SP 

2109117-33.2016.8.26.0000, Relator: João Batista Vilhena, Data de 

Julgamento: 19/02/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/02/2017). Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 
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origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto aos órgãos restritivos, no 

entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido na presente 

reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a 

não aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para a fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência 

dos 02 (dois) apontamentos indicados na inicial no montante de R$ 107,52 

(cento e sete reais e cinquenta e dois centavos); b) determinar à Empresa 

Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; c) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 

Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012206-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RIBEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012206-82.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO BOSCO RIBEIRO DE MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que é cliente da Reclamada, 

tendo contratado serviços de telefonia e internet móvel; que a parte Ré, 

todavia, sem a devida anuência vem cobrando entre os meses de abril a 

agosto/2019 serviços não contratados (Serviços de Telefônica Brasil – 

VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III e Serviços de Terra Networks Brasil S.A.); 

que solicitou providências conforme protocolos de ligação que 

acompanham a inicial, entretanto não obteve resposta, de modo que 

pleiteia indenização por danos morais e materiais. Em sede de contestação 

a parte Reclamada apresenta defesa genérica atestando simplesmente 

pela inexistência de dano moral ou material indenização pela ausência de 

ato ilícito praticado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória inclusive com pedido 

de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Da análise do conteúdo probatório contido nos autos, tenho que 

razão assiste em parte ao demandante, da documentação consignada à 

exordial não há especificação pela Ré sobre o que seriam os serviços de 

terceiros lançados nas faturas em controvérsia, restando, portanto, 

inequívoca a ilegalidade na cobrança de serviços não especificados, dos 

quais não há prova de que tenham sido (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), bem como pela inércia da Reclamada em 

se manifestar quantos aos protocolos apresentados ante o pedido de 

providências. Trata-se, evidentemente, de relação de consumo stricto 

sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. No caso concreto, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Finalmente, quanto aos danos materiais, entendo devida a 
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devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do 

artigo 42, Parágrafo único do CDC, o que perfaz o valor de R$ 204,00 

(duzentos e quatro reais). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida; b) condenar a 

reclamada a pagar o valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), a título 

de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC) a contar da citação válida; e c) condenar a reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data, 

extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo. SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013581-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERICK CRISTIAN FELIPE SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013581-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WERICK CRISTIAN FELIPE SILVA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 177,06 (cento e setenta e sete reais e seis 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SERASA. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto aos órgãos restritivos, no 

entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido na presente 

reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a 

não aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para a fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 177,06 (cento e setenta e sete reais e seis 

centavos); b) determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do 

nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela 

dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; c) condenar a 

Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; d) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 
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imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012260-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SAKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012260-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RENATO SAKAMOTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Relata a parte Reclamante a existência de cobrança indevida em 

relação à fatura de recuperação de consumo de abril/2019, no valor de R$ 

844,43 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

equivalente a 783 kwh, devidamente quitada; acrescenta que o imóvel 

onde se situa a unidade consumidora foi locado entre o período de 

15/11/2017 a 15/11/2018; sendo a irregularidade detectada em inspeção 

realizada em 04/12/2018 e a recuperação referente ao período de 

novembro a dezembro/2018, conforme carta ao cliente (id. 25033104), não 

sendo, portanto, de sua responsabilidade, mas do antigo locatário. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de 

enfrentar o mérito, necessário o registro de que as demandas que 

envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de evidente a 

necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, com 

segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço e a 

quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Preliminar Da revelia. A parte Reclamada foi devidamente 

intimada (id. 25397560), todavia, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. 

Entretanto, segundo dispõe o artigo 354 do CPC, a revelia não produz 

efeito quando: o litígio versar sobre direitos indisponíveis; a petição inicial 

não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; ou ainda, quando as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Desta forma, a ocorrência da revelia não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve sempre o 

Juiz verificar se há fundamento no direito pleiteado pela parte autora. 

Destaco ainda que a parte Reclamada compareceu em juízo para 

apresentar contestação (id. 26841053), esta não poderá ser analisada por 

força da revelia operada, contudo, a mesma sorte não acompanha aos 

documentos que acompanham a peça, que podem ser analisados, seja 

pelo que dispõe o artigo 435 do CPC, bem como pela majoritária 

jurisprudência das Cortes Superiores, vejamos: “DECISÃO: 

...PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALIDADE DA 

CITAÇÃO POR CARTA. TEORIA DA APARÊNCIA. DECRETAÇÃO DA 

REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS 

COM QUE FORAM INSTRUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. - Não se pode negar 

validade à citação pela via postal, com aviso de recebimento, no endereço 

correto do recorrido, sendo desnecessário, desta feita, que o aviso de 

recebimento seja assinado por seu representante legal. Aplicação da 

Teoria da Aparência. - In casu, é cabível a decretação do instituto da 

revelia, cuja presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor/agravado, é de rigor. - Assiste razão à tese reformista, no que diz 

respeito à necessidade de se manter nos presentes autos a 

documentação carreada pela ré/agravante, já que a revelia se restringe 

apenas à contestação. (...) Nas razões do especial, aponta a recorrente 

violação dos artigos 231, I, e 346, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sustenta que o prazo para contestar inicia-se após a devida 

expedição de termo de juntada do mandado de citação aos autos digitais. 

Alega, subsidiariamente, que mesmo que decretada sua revelia, é indevida 

a determinação de desentranhamento de sua contestação, porquanto 

impede que a recorrente atue no feito, recebendo-o no estado em que se 

encontrar. Contrarrazões às fls. 743-745 (e-STJ). O recurso foi admitido 

na origem, nos termos da decisão de fls. 753-756 (e-STJ). Assim 

delimitada a controvérsia, passo a decidir. (...) No que tange ao art. 346, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, o recurso também não 

prospera. Instada a se manifestar quanto ao desentranhamento da 

contestação intempestiva, a Corte local consignou (e-STJ, fl. 704): Por 

outro lado, verifico assistir razão à tese reformista, somente, no que diz 

respeito à necessidade de se manter nos presentes autos a 

documentação carreada pela ré/agravante, posto que a revelia deve ser 

compreendida restritivamente, limitando-se os efeitos apenas à 

contestação. Vê-se, pois, que ao agravante é dado o direito de intervir no 

processo em qualquer momento, ainda que ostente a condição de revel. 

Por essa razão, tenho que, in casu, o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a contestação, é descabida...” (STJ – DM – Resp: 1.676.893 

- AM 2017/0135178-0 – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – p. 

10/08/2017). Grifei. Mérito - PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Cumpre inicialmente destacar, que a despeito das alegações do 

Reclamante no sentido de que o imóvel esteve alugado a terceiro no 

período de 15/11/2017 a 15/11/2018, não há qualquer comprovação de 

que o consumidor tenha solicitado junto à concessionária o encerramento 

dos serviços, ou a transferência de titularidade da UC ao locatário, muito 

pelo contrário, o histórico de consumo colacionado pela parte no id. 

25033122, demonstra que o autor era o real usuário dos serviços, no 

mínimo, desde outubro/2018. Tal assertiva se confirma, pelo histórico de 

ordens de serviço, que demonstra pedido de transferência de titularidade 

e religação do ramal, concomitantemente, em 22/10/2018. Assim, a 

obrigação de pagamento das faturas, inclusive as de recuperação de 
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consumo, decorre do contrato em si mesmo, sendo irrelevante perquirir se 

o serviço foi usufruído pela parte autora ou pelo terceiro ocupante do 

imóvel. Se o consumidor deseja o encerramento da relação contratual, 

deve solicitar o desligamento ou a transferência de titularidade à 

concessionária, conforme previsto em regulamentação do setor 

energético (Resolução 414/2010/ANEEL). Não o fazendo, permanece 

como titular da unidade e, portanto, responsável pelo pagamento das 

faturas, conforme entendimento das recentes jurisprudências: JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA 

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

TITULAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO. FATURAS 

VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DO TITULAR. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ECONOMICIDADE 

PROCESSUAL. 1. De acordo com a narrativa da inicial e as provas 

juntadas aos autos, o recorrido solicitou a ligação de energia elétrica e se 

tornou o titular da unidade consumidora por força de relação jurídica de 

natureza contratual. Assim, a obrigação de pagamento das faturas 

decorre do contrato em si mesmo, sendo irrelevante perquirir se o serviço 

foi usufruído por ele ou pelo terceiro que atualmente ocupa o imóvel. 2. Se 

o consumidor deseja o encerramento da relação contratual, deve solicitar 

o desligamento à concessionária, conforme previsto em regulamentação 

do setor energético (Resolução 414/2010/ANEEL). Não o fazendo, 

permanece como titular da unidade e, portanto, responsável pelo 

pagamento das faturas. 3. Diferentemente da reconvenção, o pedido 

contraposto não caracteriza nova ação, mas simples pedido deduzido no 

bojo da mesma relação processual, por expressa autorização legal. 

Assim, a formulação de pedido contraposto, no âmbito dos Juizados 

Especiais, independe da possibilidade de a parte figurar como autora em 

ação autônoma. Entendimento diverso contraria a economia processual, 

remetendo as partes a outro processo, sem fundamento legal. 4. Sendo 

incontroversa a dívida estampada na fatura de fornecimento de energia 

elétrica, e estando afastada a tese de ausência de responsabilidade do 

titular, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para condenar o 

recorrido ao pagamento. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a 

sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido 

contraposto, condenando o recorrido ao pagamento da fatura vencida. 6. 

Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF - ACJ: 

20130110853928 DF 0085392-79.2013.8.07.0001, Relator: ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 27/01/2015, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 336) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO. 

O encerramento da relação contratual entre a concessionária e o 

consumidor deve ser efetuado por ação do consumidor, mediante pedido 

de desligamento. Ausente pedido de desligamento, não há falar em 

declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. 

APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054291034, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 06/06/2013)(TJ-RS - AC: 70054291034 RS , Relator: 

Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/06/2013, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2013) 

Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, em sede 

de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não 

do cumprimento das determinações dispostas no §1º, do art. 129, da RES 

ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve compor conjunto de 

evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos 

seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A prova apresentada 

com a petição inicial que noticia o recebimento da “Carta ao Cliente”, não 

indica a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua ocorrência. 

Do mesmo modo, quando da impugnação, nenhuma prova foi produzida, 

nem mesmo em relação a possível erro de cálculo nos valores e tensão 

recuperados. No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar 

documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, 

inexiste evidência de que não existiu o fato apurado pela empresa 

Reclamada, e muito menos irregularidade na sua apuração e 

encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. De outro lado, a Reclamada 

trouxe documentação justificadora da aplicação da recuperação de 

consumo, nos exatos termos da RES ANEEL nº 414/2010, em especial o 

respectivo TOI (691284). Do mesmo modo, a comunicação da ocorrência 

foi demonstrada e a forma do cálculo recuperado seguindo o que 

determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

independentemente da demonstração de culpa do consumidor posto que, 

em última análise, foi ele o beneficiário do serviço (energia). No caso 

concreto não se trata de avaria em relógio, mas simples desvio na entrada 

da energia elétrica, para uso direto do serviço, sem passar pelo relógio 

medidor - O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios 

de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou 

timer) em seu interior – conforme apontado no laudo de inspeção do 

INMETRO (id. 26841064). Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO 

REALIZADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS 

NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS 

NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 

0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 

27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela 

concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa 

ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte 

Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também 

neste ponto. Ante o exposto, reconheço a revelia da Reclamada, contudo, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

principal; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011707-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011707-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Preliminar – Incompetência. Conforme reiteradas 

decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para 

julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde 

que utilizados “outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. 

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, 

aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão 

somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados 

de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não 

está relacionada à necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. Da 

análise dos autos verifico que restou incontroversa a falha na prestação 

de serviços da Reclamada, ante a suspensão indevida no fornecimento de 

energia elétrica na residência do Reclamante, na data de 14/08/2019. Do 

mesmo modo, incontroversa a ausência de justificativa para tal ocorrência, 

tornando verossímeis as alegações iniciais. Verossímeis as alegações do 

Reclamante ante a apresentação de protocolos de atendimento, que não 

restaram impugnados pela Reclamada, bem como dos demais documentos 

consignados à exordial que demonstram intervenção de prepostos da 

Reclamada na rede de energia. Na hipótese, caracterizado está o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. A própria ANEEL estipula que a suspensão indevida no 

fornecimento de energia deve ser regularizada no prazo máximo de 04 

(quatro) horas, conforme artigo 176, § 1º da Resolução 414/2010. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamante. Por fim, no caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária 

(INPC) a partir desta data, extinguindo o feito com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011044-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011044-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TEREZA RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada, sendo ilegítimas a duas 

negativações junto ao SERASA no montante de R$ 4.083,84 (quatro mil e 

oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar – Incompetência. 

Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o 

juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a 

necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”. 

Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR 

REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova 

técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada 

possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a 

complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. ...” 

(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo 

Sebastião do Prado de Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 
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declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a manutenção da inversão do 

ônus da prova já deferida nos autos, de modo que caberia à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. A Reclamada aduz que a negativação decorre da 

inadimplência da contraparte em relação à fatura de recuperação de 

consumo apurada no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 577699, no qual 

constatou-se a existência de irregularidade “desvio no borne no medidor” 

em 17/10/2016. Contudo, apesar do entendimento diverso deste juízo 

sobre a matéria, no bojo do processo nº 8012497-31.2017.811.0001, 8º 

JEC de Cuiabá, em sede de Turma Recursal a inspeção e a respectiva 

fatura de recuperação de consumo foram declaradas indevidas, tendo a 

decisão transitado em julgado em 19/10/2017. Assim, tratando-se de um 

fato novo (apontamento indevido) a declaração de inexistência do débito é 

a medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Assim, considerando a 

recalcitrância da Reclamada deverá ser fixado em valor que atenda aos 

fatores punitivo/pedagógico que a medida impõe. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente 

deferida nos autos; b) declarar a inexistência dos 02 (dois) apontamentos 

junto ao SERASA no montante de R$ 4.083,84 (quatro mil e oitenta e três 

reais e oitenta e quatro centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), desde o arbitramento; d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo feito com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013591-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ROSA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013591-65.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELINO ROSA DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 125,17 (cento e vinte e cinco reais e dezessete 

centavos), que ensejou anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - Necessidade de 

juntada do extrato original do órgão Negativador. A Empresa Reclamada 

poderia, se fosse o caso, apresentar o extrato a corroborar possível 

defeito daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera alegação não serve a 

rejeitar, de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 
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a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui negativações preexistentes, 

sendo discutidas em juízo (autos nº 1013595-05.2019.8.11.0001 – 2º 

JEC), sem decisão definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, 

fazendo incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse 

sentido: “... Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de 

recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis 

Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS 

PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS 

DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz 

ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 10/05/2017) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 125,17 (cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos); b) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral; c) determinar à Empresa 

Reclamada que promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos 

Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo 

de 5 (cinco) dias; e, d) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014501-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA MOREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014501-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA RITA MOREIRA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia o Reclamante, em síntese, que é cliente da Reclamada, 

sendo titular da UC nº 6/955948-5, tendo solicitado a suspensão do 

contrato em 12/03/2018; todavia, a Reclamada veio a emitir fatura de 

alegado consumo no mês de dezembro/2018 a despeito do pedido de 

suspensão e da ausência de prestação de serviços, pois, segundo alega 

o promovente, o imóvel encontra-se desabitado; que tal feito, culminou 

com o lançamento de uma negativação junto ao SERASA. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 
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cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, acertada a inversão do ônus da prova já 

deferida nos autos, de modo que caberia à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos autos verifico que 

parcial razão assiste à Reclamante, uma vez que a Reclamada não 

impugnou os números de protocolo de atendimento apresentados, nem 

mesmo trouxe aos autos os áudios de suas gravações, a fim de 

desconstituir as alegações da parte autora. A verossimilhança das 

alegações do Reclamante se consolida ainda pelo histórico de consumo 

zerado ao longo de todo o ano de 2018 e 2019, à exceção da fatura 

isolada do mês de dezembro/2018, trazida à controvérsia, não tendo 

logrado êxito a Reclamada em demonstrar a ocorrência de pedido de 

reestabelecimento de serviços, ou mesmo que ocorreu a efetiva 

prestação a fim de ensejar a cobrança. Portanto, efetuado o pedido de 

suspensão/cancelamento do contrato em 12/03/2018, a declaração de 

inexistência dos débitos supervenientes é medida que se impõe. Na 

hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 

14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. O dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida; b) declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 83,02 (oitenta e três reais e dois 

centavos); c) determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do 

nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela 

dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; d) condenar a 

Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; e) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, f) 

tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014475-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR SANTANA DE MORAES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014475-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BELCHIOR SANTANA DE MORAES NEVES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Trata-se de Reclamação visando a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais proposta pela parte Reclamante 

em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme o extrato de 

negativação colacionado no id. 25552879, o apontamento foi efetuado por 

pessoa diversa, que não compõe o mesmo grupo econômico, diga-se FIDC 

NPL2. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada e, 

com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014272-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARROS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014272-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA BARROS VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem dos 03 (três) 

apontamentos junto ao SPC/SERASA no montante de R$ 11.902,59 (onze 

mil novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativos ao 

contrato nº 961603901000063. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Prejudicial de mérito Da prescrição Curiosamente a parte 

Reclamada pleiteia aplicação da prejudicial de mérito (prescrição), 

alegando que os débitos por ela mesma lançados encontram-se 

prescritos, portanto, a parte Reclamante não faria jus ao pleito de 

indenizatório. Indefiro a preliminar suscitada, primeiramente, porque o 

objeto da demanda se refere a declaração de inexistência de débitos e 

indenização pelos danos morais decorrentes de tal lançamento, conforme 

extrato do órgão de restrição constante da id. 25510124, à data da 

consulta realizada em 16/10/2019, as negativações se encontravam 

ativas, gerando inegável prejuízo à parte demandante. Ademais é cediço 

que nas relações de consumo o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos 

e se inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria, consoante artigo 

27 do CDC. Preliminar Do valor da causa O valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a título de dano moral (indicação a menor 

ou por omissão) e material, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de 

correção, nos termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), correspondentes a 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação. 

Necessidade de juntada do extrato original do órgão Negativador. A 

Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, apresentar o extrato a 

corroborar possível defeito daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera 

alegação não serve a rejeitar, de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. 

Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto aos órgãos restritivos, no 

entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido na presente 

reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a 

não aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para a fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), que deve ser 

corrigido no sistema Projudi; b) declarar a inexistência dos 03 (três) 

apontamentos junto ao SPC/SERASA no montante de R$ 11.902,59 (onze 

mil novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativos ao 

contrato nº 961603901000063; c) determinar à Empresa Reclamada 

promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; d) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 
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Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE RAYANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014180-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

POLIANE RAYANE DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a 

origem do apontamento efetuado pela Reclamada junto ao SERASA no 

valor de R$ 320,97 (trezentos e vinte reais e noventa e sete centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar Do 

valor da causa O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor ou por omissão) e material, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), correspondentes a 40 (quarenta) salários 

mínimos vigentes à data da distribuição da ação. Necessidade de juntada 

do extrato original do órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, 

se fosse o caso, apresentar o extrato a corroborar possível defeito 

daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, 

de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. No caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), que deve ser corrigido no sistema Projudi; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 320,97 (trezentos e vinte 

reais e noventa e sete centavos); c) determinar à Empresa Reclamada 

promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; d) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a 
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negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014543-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE ARAUJO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014543-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ ANDRE ARAUJO DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 1.653,03 (um mil seiscentos e cinquenta e três 

reais e três centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar Do 

valor da causa O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor ou por omissão) e material, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), correspondentes a 40 (quarenta) salários 

mínimos vigentes à data da distribuição da ação. Necessidade de juntada 

do extrato original do órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, 

se fosse o caso, apresentar o extrato a corroborar possível defeito 

daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, 

de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui várias outras anotações junto aos órgãos 

restritivos, no entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido 

na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos, como no presente caso, deve ser levada em consideração 

para a fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) fixar 

o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais), que deve ser corrigido no sistema Projudi; b) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 1.653,03 (um mil seiscentos e cinquenta e três 

reais e três centavos); c) determinar à Empresa Reclamada promova a 

exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de 
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crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; d) 

condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado 

ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014274-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014274-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILDES DE ALMEIDA CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O caso se refere a Reclamação com pedido de 

antecipação de tutela formulada pela parte Reclamante, visando ser 

compensada pela falha na prestação do serviço da parte Reclamada, ante 

a cobrança de recuperação de consumo faturada na quantia de R$ 

3.919,33 (três mil novecentos e dezenove reais e trinta e três centavos), 

fragmenta em duas faturas de energia ambas com vencimento para o dia 

30/11/2019; tendo a Reclamante promovido o pagamento da fatura no 

valor de R$ 1.004,23 (um mil e quatro reais e vinte e três centavos). A 

Reclamada por sua vez informa que procedeu a vistoria nos sistemas de 

medição de energia elétrica do imóvel da parte Reclamante e detectou a 

existência de irregularidades, na UC 6/1422089-1, “O SISTEMA DE 

MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO SE 

ENCONTRAVA IRREGULAR, O QUE FAZIA COM QUE UMA PARTE DO 

PRODUTO CONSUMIDO NÃO FOSSE REGISTRADA PELO APARELHO", 

contudo, deixou de consignar aos autos o respectivo Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de que 

as demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar 

de evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, 

com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço 

e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Preliminar – Incompetência. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Do Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

(já deferida no id. 25559472), cabendo à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que cabe à parte 

Reclamada o dever de verificar periodicamente os medidores de energia 

elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar ao 

consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois não é 

razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que a irregularidade 

evidenciada não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Nesse sentido, a declaração de inexistência da cobrança da 

recuperação de consumo é medida que se impõe. Ademais, como já 

sinalizado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, inclusive no 

presente caso, na eventualidade de a Reclamada não ter observado o 

devido e regular procedimento administrativo descrito no art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, por óbvio, a emissão da fatura é ilegal, 

porquanto não observado as determinações da Agência Reguladora, 

impondo-se a procedência da ação. No caso concreto, o fato ultrapassa o 

mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. 

Especialmente ao se sopesar a ocorrência de suspensão de serviço 

essencial em virtude da cobrança presentemente declarada indevida. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Finalmente, quanto aos danos materiais, 

entendo devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, 

na forma do artigo 42, Parágrafo único do CDC, o que perfaz o valor de R$ 

2.008,46 (dois mil e oito reais e quarenta e seis centavos). Contudo, 
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indefiro o pleito de ressarcimento dos honorários advocatícios 

supostamente despendidos, primeiramente por não restarem devidamente 

comprovados nos autos, ademais, consigno que os honorários 

advocatícios contratuais, necessários à defesa em demanda judicial, não 

se configuram como danos materiais passíveis de indenização. Mostra-se 

irrazoável obrigar a terceiro o pagamento de valores pactuados 

exclusivamente entre contratantes que acordaram livremente a verba 

honorária para patrocinar a Reclamação. Pelo o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante para: a) revogar a decisão de antecipação de tutela de id. 

25559472, exceto em relação à troca do relógio medidor na UC nº 

6/1422089-1; b) declarar a inexistência do débito referente à recuperação 

de consumo do no valor de no valor de R$ 3.919,33 (três mil novecentos e 

dezenove reais e trinta e três centavos), bem como das faturas 

fragmentadas com vencimento em 30/11/2019 nos valores de R$ 2.915,10 

(dois mil novecentos e quinze reais e dez centavos) e de R$ 1.004,23 (um 

mil e quatro reais e vinte e três centavos); c) condenar a reclamada a 

pagar o valor de R$ 2.008,46 (dois mil e oito reais e quarenta e seis 

centavos), a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% ao 

mês a contar da citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo 

desembolso; e, d) condenar a Empresa Reclamada em dano moral, a pagar 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento; extinguindo feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014177-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014177-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que adquiriu passagens aéreas da Reclamada 

para o trecho CIDADE DO MÉXICO/ SÃO PAULO/ CUIABÁ, com saída para 

o dia 18/01/2019 às 18h45min e embarque para o seu destino final às 

09h55min do dia 19/01. Porém, em virtude da atraso do voo no trecho 

CIDADE DO MÉXICO – SÃO PAULO, houve a perda na conexão 

ocasionando o atraso de 13h35min na chegada ao destino final. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Apesar de 

não ter sido alegada como matéria preliminar, antes de apreciar os 

pedidos, necessária a delimitação da legislação aplicável à espécie, tendo 

em vista tratar-se de atraso de voo em trecho internacional (Convenção 

de Montreal). O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já teve 

oportunidade de apreciar a matéria (Tema 210): “Ementa: Recurso 

extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano 

material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório 

estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 

Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 

da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (STF – RE nº 

636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 

13/11/2017). Grifei. No voto, o Ministro Relator consignou: “... O segundo 

aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais 

alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação 

por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 

não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque 

a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece 

condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de 

reparação por dano moral. ...”. Grifei. “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E 

TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL . APLICABILIDADE . 1. Salvo quando 

versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais 

ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. 

Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e 

convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da 

especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte 

internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de 

solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a 

legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 

conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. 

Recurso extraordinário provido” (STF – RE/Ag nº 766.618/SP – Rel. 

Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017) . Grifei. 

Resulta, por isso, a conclusão de que no transporte aéreo internacional o 

dano material está regido pela Convenção de Montreal recepcionada pelo 

Decreto nº 5.910/2006, exclusivamente em relação ao “dano material”. De 

outro lado, o dano moral não é alcançado pela referida Convenção. No 

caso, não se desconhece o julgamento monocrático ocorrido no RE nº 

351750 EDV/RJ, em 13/04/2018, tendo como relator o Ministro Luís Roberto 

Barroso, no qual, foi submetido o dano moral à Convenção de Montreal. 

Porém, evidentemente divorciada a decisão da regra de repercussão 

geral, anteriormente reconhecida pela própria Corte Suprema. Preliminar. 

Da Ilegitimidade Passiva A parte Reclamante pretende indenização por 

abalo moral, em razão do atraso no voo de Cidade do México para São 

Paulo, incidindo, portanto, a Convenção de Montreal e o Decreto nº 

5.910/2006. No caso, restou comprovado nos autos (id. 27493114), que 

os bilhetes aéreos (trechos nacional e internacional), foram adquiridos 

junto à parte Reclamada indicada no polo passivo, sendo que, é expressa 

a responsabilidade da Empresa Reclamada por todo o trajeto, tendo outras 

Empresas (transportador de fato), operando em seu nome. Deste modo, 

evidente a aplicação do art. 39 e 40, da “CONVENÇÃO PARA A 

UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL”, promulgada pelo Decreto nº 5.910/2006, a indicar a 

responsabilidade da Empresa Reclamada (transportador contratado), no 

fato. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 
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QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de tráfego aéreo, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade 

do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio 

menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de 

forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. 

ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta 

por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, 

ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte 

de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência 

ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. 

Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a 

fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. No caso concreto, ficou 

evidenciado o atraso do voo CIDADE DO MÉXICO/SÃO PAULO, que 

ocasionou a perda de conexão no trecho nacional, com consequente 

chegada ao destino final que ocorreu somente após 13h35min do prazo 

contratado. O fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva das partes Reclamantes. Deste modo, revendo as circunstâncias 

da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para reconhecer a ocorrência da má prestação do 

serviço e o dano moral daí decorrente, condenando a Empresa 

Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), em favor da Reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014493-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WALDNER PRETELI DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. O caso se refere a Reclamação com pedido de antecipação de 

tutela formulada pela parte Reclamante, visando ser compensada pela 

falha na prestação do serviço da parte Reclamada, ante a cobrança de 

recuperação de consumo faturada na quantia de R$ 2.055,14 (dois mil e 

cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), fragmenta em duas faturas 

de energia ambas com vencimento para o dia 20/09/2019. A Reclamada 

por sua vez informar que procedeu a vistoria nos sistemas de medição de 

energia elétrica do imóvel da parte Reclamante e detectou a existência de 

irregularidades, na UC 6/922163-1, “DESAVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE 

ENTRADA", contudo, deixou de consignar aos autos o respectivo Termo 

de Ocorrência e Inspeção - TOI. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de que 

as demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar 

de evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, 

com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço 

e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Preliminar – Incompetência. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Do Mérito. Inexiste vício a 
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obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

(já deferida no id. 25560709), cabendo à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que cabe à parte 

Reclamada o dever de verificar periodicamente os medidores de energia 

elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar ao 

consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois não é 

razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que a irregularidade 

evidenciada não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Nesse sentido, a declaração de inexistência da cobrança da 

recuperação de consumo é medida que se impõe. Ademais, como já 

sinalizado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, inclusive no 

presente caso, na eventualidade de a Reclamada não ter observado o 

devido e regular procedimento administrativo descrito no art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, por óbvio, a emissão da fatura é ilegal, 

porquanto não observado as determinações da Agência Reguladora, 

impondo-se a procedência da ação. No caso concreto, o fato ultrapassa o 

mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. 

Especialmente ao se sopesar a comprovação de tentativa de solução 

administrativa do imbróglio, que resultou em inercia da Reclamada. Deste 

modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Pelo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante 

para: a) revogar a decisão de antecipação de tutela de id. 25560709, 

exceto em relação à troca do relógio medidor na UC nº 6/922163-1; b) 

declarar a inexistência do débito referente à recuperação de consumo do 

no valor de no valor de R$ 2.055,14 (dois mil e cinquenta e cinco reais e 

catorze centavos), bem como das faturas fragmentadas com vencimento 

em 20/09/2019 nos valores de R$ 1.251,19 (mil duzentos e cinquenta e um 

reais e dezenove centavos) e de R$ 930,64 (novecentos e trinta reais e 

sessenta e quatro centavos); e, c) condenar a Empresa Reclamada em 

dano moral, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária 

(INPC), desde o arbitramento; extinguindo feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013916-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013916-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LAURO BATISTA DE AMORIM REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto 

ao SCPC por uma dívida que alega desconhecer; - que não possui relação 

jurídica com a Reclamada. Em defesa, a parte Reclamada junta 

documentos (áudio de gravação no qual o Reclamante identifica-se 

confirmando seus dados pessoais e pleiteia transação de seus débitos 

com a Reclamada; e histórico de inadimplência), a justificar a contratação 

do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer impugna os 

documentos colacionados pela Ré. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconhecendo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2692 de 3769



litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do NCPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014038-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CARVALHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014038-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEIDE CARVALHO TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 

119,26 (cento e dezenove reais e vinte e seis centavo), que ensejou 

anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar Necessidade de juntada do extrato original do 

órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, 

apresentar o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a 

inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a 

reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 119,26 

(cento e dezenove reais e vinte e seis centavo); b) determinar à Empresa 

Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; c) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, e) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 
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do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013875-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013875-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA PAULA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

153,12 (cento e cinquenta e três reais e doze centavos), que ensejou a 

anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar Do valor da causa O valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a título de dano moral (indicação a menor 

ou por omissão) e material, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de 

correção, nos termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), correspondentes a 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação. 

Necessidade de juntada do extrato original do órgão Negativador. A 

Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, apresentar o extrato a 

corroborar possível defeito daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera 

alegação não serve a rejeitar, de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. 

Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui várias outras anotações junto aos órgãos 

restritivos, no entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido 

na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos, como no presente caso, deve ser levada em consideração 

para a fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) fixar 

o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais), que deve ser corrigido no sistema Projudi; b) declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 153,12 (cento e cinquenta e três reais e doze 

centavos); c) determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do 

nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela 

dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; d) condenar a 

Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; e) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, f) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 
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Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014456-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIO MARCIO ROCHA DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BISPO DA COSTA OAB - MT22982/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014456-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LENIO MARCIO ROCHA DE FREITAS - ME REQUERIDO: WILLIAM DA SILVA 

ARRUDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Promovida a 

intimação da parte Autora para indicar o endereço atualizado do 

Reclamado, sob pena de extinção e arquivamento, contudo, se manteve 

inerte, conforme certidão id. 27156848. Outrossim, verifica-se que desde 

então, o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

Registre-se que, havendo interesse no prosseguimento da execução, 

basta simples petição solicitando o desarquivamento. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014051-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014051-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. De início, ressalto 

que o feito comporta julgamento antecipado da lide, por ser desnecessária 

a dilação probatória, restaram incontroversos os fatos narrados na inicial, 

uma vez que a própria Reclamada não nega em sua contestação que 

houve o efetivo atraso no transporte aéreo alegado pela parte 

Reclamante, ou seja, a parte autora foi submetida a um período de espera 

não inferior a 15h00min de atraso. A Reclamada, por sua vez alega que 

houve reestruturação da malha aérea, impedindo o cumprimento do 

cronograma na forma originalmente contratada pela promovente; afirma 

ainda que foi prestado o devido suporte aos seus passageiros. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio 

menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de 

forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. 

ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta 

por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, 

ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte 

de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência 

ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. 

Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a 

fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. No caso concreto, a 

situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 
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sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013980-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ROBERTO JACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013980-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANGELO ROBERTO JACOMINI REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Da análise dos autos tenho que a pretensão do Reclamante não 

merece acolhimento, uma vez que, não há provas nos autos, sequer de 

que ocorreram os fatos sob a dinâmica narrada na inicial. Noticia a parte 

Reclamante que enquanto deixou seu veículo no estacionamento da 

Reclamada a fim de fazer compras, no retorno ao carro verificou a 

subtração de bens que se encontravam em seu interior; afirma que 

interpelou a Reclamada, sem, contudo obter êxito na solução 

administrativa do imbróglio; pelo que pleiteia indenização por danos morais 

e materiais. A Reclamada por sua vez nega veementemente a ocorrência 

dos fatos, pleiteando pela improcedência do feito. Em que pese ter o autor 

acostado o Boletim de Ocorrência (id. 25455528), tal documento é redigido 

de forma unilateral, de modo que pode conter o conteúdo que bem 

entender o requerente e segundo a melhor jurisprudência, possui caráter 

meramente informativo. Neste contexto, tal documento, isoladamente é 

insuficiente a corroborar com a tese autoral diante da ausência de outros 

elementos de prova. Nesse sentido: CONSUMIDOR. FURTO EM VEÍCULO. 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA 

DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS 

DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS. Considerando que 

a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

serve para facilitar a defesa do consumidor, o que não o exime de trazer 

aos autos um mínimo de prova de seu direito, não estando presente a 

verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, o Julgador não está 

obrigado a proceder a inversão do ônus da prova. Nessa linha, não há, no 

caso em tela, a possibilidade de inverter o ônus da prova. No mérito, 

improcedem os pleitos iniciais, pois cabia ao autor trazer aos autos prova 

mínima do fato constitutivo de seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), 

ônus do qual não se desincumbiu, porquanto deixou de apresentar o 

cupom fiscal das compras que estava realizando no momento do sinistro 

(ou o recibo da cancela do estacionamento (se existente no local)). 

Ademais, também as notas fiscais relativas aos bens subtraídos não 

foram acostadas, não havendo prova da sua efetiva existência. Frise-se 

que a ocorrência policial trazida ao feito é documento unilateral, ao passo 

que a única prova oral produzida corresponde ao depoimento da esposa 

do autor, a qual não é compromissada. Feitas essas considerações, 

tem-se como demasiadamente frágil a prova constante nos autos, 

porquanto não é possível extrair, com certeza, que estava no 

estacionamento do supermercado réu com o seu veículo no momento do 

fato alegado. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004541900, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 27/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004541900 RS , Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 

27/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/05/2014) Anoto que a circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente 

caso. Ademais, escolhendo a parte o microssistema dos juizados 

especiais, reconhece e concorda com a sua limitação processual no caso 

concreto. Imperioso registrar que, cabe ao Reclamante o dever de 

constituir o seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. Não há como 

deferir a tutela pretendida uma vez que inexistem nos autos elementos 

capazes de corroborar os pedidos da parte autora. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Portanto, entendo que 

não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pela Reclamada, estando, 

assim, ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil. Não há que se falar em dano se não há conduta ilícita. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014134-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014134-68.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

LEONARDO CAMPOS MESQUITA REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL 
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LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Observa-se 

que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Noticia o Reclamante 

que em 29/05/2019 adquiriu da Reclamada um o aparelho celular “iPhone 

XS, cor branca, 64 Gb, número de série G0NYN11ZKPFQ”; que é 

amplamente divulgado que o celular seria resistente à água; que enviou o 

produto para a assistência técnica, após problemas decorrentes de 

contato com líquido, no entanto, não concordou com o laudo apresentado, 

que atesta “danos acidentais” – “Aparelho sofreu contato com liquido, 

apresentando marcas de corrosão nos componentes e parafusos internos 

do aparelho” – não cobertos pela garantia limitada. No entanto, não há um 

laudo comparativo a fim de desconstituir o parecer da assistência técnica 

e, das provas constantes dos autos, não é possível averiguar a 

ocorrência do mau uso ou de defeito intrínseco do produto. É certo que 

ser resistente à água não é a mesma coisa que ser à prova d'água, 

todavia, de acordo com as provas apresentadas nos autos, o fabricante 

garante a resistência à poeira e a imersão temporária em água (2m de 

profundidade durante 30 minutos). Ademais, não é possível saber com 

clareza se a parte Reclamante fez o uso em conformidade com as 

instruções do aparelho. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014200-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARGENIO DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014200-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO ARGENIO DE MAGALHAES FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

apontamento junto ao SCPC no montante de R$ 67,34 (sessenta e sete 

reais e trinta e quatro centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto aos órgãos restritivos, no 

entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido na presente 

reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a 

não aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para a fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 
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sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

reconhecer a inexistência de relação jurídica da parte Reclamante com o 

serviço prestado no contrato nº 384030641000087; b) declarar ilegítima a 

cobrança do débito apontado na inicial no valor de R$ 67,34 (sessenta e 

sete reais e trinta e quatro centavos); c) determinar: c.1) a exclusão no 

nome/CPF da parte Reclamante do contrato de prestação de serviço que 

deu origem aos débitos discutidos; c.2) cancelamento de todas eventuais 

despesas/cobranças decorrentes, em nome da parte Reclamante; d.1) 

determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte 

Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na 

inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, não promova nova inclusão 

referente ao mesmo contrato de prestação de serviço de energia elétrica; 

d.2) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a 

parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e) condenar a Empresa 

Reclamada em dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, f) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014357-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014357-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentados 

áudios, provenientes de gravações telefônicas, a fim de corroborar com a 

hipótese sustentada pela Reclamada sobre a existência de relação 

jurídica, sobre os quais nega a parte Reclamante a legitimidade (fraude), 

conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia, na 

forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil a 

fim de se estabelecer a autenticidade/identidade da Reclamante nos 

áudios apresentados, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011222-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011222-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a reclamada, bem como a retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais decorrentes da 

cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legitimidade 

do débito, no entanto, não apresenta nenhum elemento de prova 

corroborando a existência de negócio jurídico entre as partes. No 
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presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, posterior às discutidas na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro 

apontamento, sem demonstração inequívoca da sua ilegitimidade, como no 

presente caso, deve ser levada em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência de débito entre as partes no valor de R$ 4.631,63 

(quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012938-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERICA LUCIANA ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em suma: - que firmou, em 

19/08/2019, Termo de Confissão de Dívida, junto a Reclamada, pactuando 

o parcelamento de débito oriundo de recuperação de consumo realizada 

em março/2019; - que no mesmo dia teve o fornecimento de energia da 

sua UC suspenso, sem prévia comunicação; - que a fatura ordinária com 

vencimento em 16/09/2019 estava adimplida, requerendo, por isso, 

indenização por danos morais e a anulação do Termo de Confissão de 

Dívida. Em defesa, a Reclamada defende a legalidade do procedimento de 

recuperação de consumo. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo em razão da necessidade de realização de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário, 

sendo desnecessário averiguar a regularidade do procedimento de 

recuperação de consumo. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Conquanto houvesse 

inadimplência da parte Reclamante sobre a fatura relativa à recuperação 

de consumo, não comprovou a Empresa Reclamada tenha advertido a 

referida inadimplência, bem como sobre a possibilidade de suspensão dos 

serviços com a antecedência mínima prescrita no ordenamento jurídico. A 

própria ANEEL estipula que a suspensão de serviços por inadimplência 

deverá ser prévia, escrita, específica e com entrega comprovada, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias do efetivo corte, conforme artigo 

173 da Resolução 414/2010. No tema, a norma que deve ser seguida pela 

Energisa Mato Grosso é a resolução normativa 414, criada pela União e 

que rege o setor elétrico, bem como, a lei que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos (Lei nº 

8.987/1995), já prevê a possibilidade de suspensão do serviço, por 

inadimplemento do usuário, desde que observada situação de emergência 

ou após prévio aviso. Na hipótese, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 
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indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Contudo, especialmente ao 

se sopesar a culpa concorrente do consumidor inadimplente, entendo que 

o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, 

inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de 

dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. No que se refere ao 

pedido de anulação do negócio jurídico vertido no Termo de Confissão de 

Dívida, considerando a ausência de demonstração de vício de vontade na 

sua celebração, entendo pelo seu indeferimento. Isto posto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

reconhecer o descumprimento pela empresa Reclamada da regra sobre a 

suspensão de energia em caso de inadimplência, contudo, negar a 

ocorrência de dano moral dela decorrente, e indeferir o pedido de 

anulação do Termo de Confissão de Dívida, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013076-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSONN CAMPOS PEAGUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013076-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS ANDRE ALVES DE ANDRADE REQUERIDO: WANDERSONN 

CAMPOS PEAGUDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia 

a parte Reclamante, em suma: - que adquiriu, em 09/11/18, do Reclamado, 

o veículo Renault/Sandero, registrado sob RENAVAM n.º 00475185234, 

em nome de Adriano Baze; - que o Reclamado se comprometeu a entrega 

o bem livre que qualquer encargo ou ônus; - que o Reclamante foi 

surpreendido com uma multa lançada em 02/10/18, no veículo em questão; 

- que realizou o pagamento da multa, no valor atualizado de R$ 296,40 

(duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), requerendo, por 

isso, a devolução em dobro da referida quantia e indenização por danos 

morais. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA DA PARTE RECLAMADA. A parte 

Reclamada, apesar de devidamente citada e de ter comparecido na 

audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no prazo legal, 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do CPC, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, que sofreu danos 

materiais em razão do descumprimento contratual por parte do Reclamado, 

pois o comprovante de pagamento colacionado aos autos indica como 

pagante pessoa estranha ao feito (Adventino Nunes). Por fim, embora o 

fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual 

ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Reclamante. A presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo Autor em face à revelia do Réu é relativa e não induz 

a procedência do pedido. Nesse sentido: “Ementa: REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER 

PROTELATÓRIO. MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O vencimento antecipado da dívida não 

altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim 

o termo ordinariamente indicado no contrato. 3. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é 

relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve 

analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. A multa 

aplicada ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente 

protelatório não merece reparo. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - T3 - 

TERCEIRA TURMA - DJe 11/06/2018 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1161042 SP 2017/0216330-9 – 

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). Grifei. Isto posto, 

reconheço a revelia da parte Reclamada e, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011198-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT12572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011198-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CIRO BRAGA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. A presente preliminar se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim 

competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, 

a necessidade de perícia, desde que utilizados outros meios de provas. 

Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ? NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA ? PRELIMINAR 

REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova 

técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada 

possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a 

complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. ...” 

(TJMT - TRU - RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 - rel. juiz Marcelo 

Sebastião do Prado de Moraes - j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, inclusive com pedido de julgamento pelas 

partes. Deste modo, pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

pretensão revisional da parte Reclamante em relação à fatura vencida em 

setembro/2019, no valor de R$ 1.288,46 (um mil, duzentos e oitenta e oito 

reais e quarenta e seis centavos), funda-se na discrepância com o 

consumo apurado nos meses anteriores, bem como no refaturamento do 

consumo relativo ao mês anterior (agosto/2019), resultando na redução da 

cobrança. Em defesa, a parte Reclamada reconhece o refaturamento no 

mês anterior, bem como o erro no registro do consumo do mês de 

setembro/2019, pois afirma que o valor final do consumo lançado na fatura 

(755 kwh) não condiz com a quantidade efetivamente consumida (3.103 

kwh), afirmando ser devido o acerto da “cobrança a menor”. O caput do 

art. 73 e o art. 77, da Res. 414/2010 da ANEEL, expressamente dispõem 

que o fornecimento, instalação e verificação periódica do medidor de 

consumo de energia elétrica são providências de responsabilidade da 

concessionária, não podendo o ônus da falha de tais deveres ser 

transferido ao consumidor, se assim não se estipulou. Verifica-se, do 

histórico de consumo apresentado junto à peça contestatória (id. 

26544542), que a média de consumo no período de 6 (seis) meses 

anteriores à fatura questionada (março/2019 a agosto/2019) é de 412 

kwh, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado, a 

corroborar a desproporcionalidade da cobrança realizada pela Reclamada. 

Soma-se a tal fato a constatação de redução drástica na leitura do 

consumo de energia elétrica nos dois meses seguintes à troca do relógio 

medidor, atendendo à decisão judicial proferida neste feito, indicando 

consumo de 539 kwh e 562 kwh na UC de titularidade do Reclamante, a 

corroborar o aumento injustificado da cobrança no mês de setembro/2019. 

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. O fato reconhecido não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 

1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se 

há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no 

restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A 

ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente 

em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de 

fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do 

STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o 

fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não 

obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a 

fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos 

causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido 

traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito 

de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que 

caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter 

sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da 

personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral 

indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.” (STJ - 3ª T - REsp 1705314/RS - Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI 

- j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) desconstituir a fatura questionada na 

inicial; b) determinar a Empresa Reclamada: b.1) emita refaturamento para 

o consumo de setembro/2019, com fixação de 412 kwh; b.2) sobre a 

fatura faça incidir os consectários legais (regra tarifaria, impostos, regra 

de bandeiras, iluminação pública, etc...), da época em que deveria ter sido 

faturada, excluída a multa; b.3) faça correção da fatura, monetariamente 

(INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição 

do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de 

vencimento (30/09/2019); e, c) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009181-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY VITORIO OAB - MT27049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009181-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE BERNARDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Relata a parte Reclamante a existência de cobranças indevidas 

em relação à fatura de recuperação de consumo de novembro/2018 a 

janeiro/2019, no valor de 1.673,98 (um mil seiscentos e setenta e três 

reais e noventa e oito centavos), equivalente a 2.790 kWh, com 

vencimento em abril/2019. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de 

que as demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, 

apesar de evidente a necessidade de perícia, especialmente para se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2701 de 3769



estabelecer, com segurança, as questões atinentes ao correto 

fornecimento do serviço e a quantidade exata de consumo com a 

incidência das consequências dai derivadas (sistema de bandeiras, 

multas, etc.), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, determinam 

que o juízo deve utilizar-se de “outros meios de prova” à solução do 

conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo. Mérito - PRINCIPAL. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de 

consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da 

ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1º, 

do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A 

prova apresentada com a petição inicial noticia a ocorrência de inspeção 

nas instalações da UC do Reclamante e o recebimento da “Carta ao 

Cliente”, não indicando a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir 

sua ocorrência. Do mesmo modo, após apresentação de contestação, a 

parte Reclamante não produziu nenhuma prova, nem mesmo em relação a 

possível erro de cálculo nos valores e tensão recuperados. No caso 

concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a 

fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que não 

existiu o fato apurado pela empresa Reclamada, e muito menos 

irregularidade na sua apuração e encaminhamento dos procedimentos a 

ele vinculados. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Na contestação, de seu lado, há apresentação da documentação 

justificadora da aplicação da recuperação de consumo, nos exatos termos 

da RES ANEEL nº 414/2010, em especial o respectivo TOI (698191). Do 

mesmo modo, a comunicação da ocorrência foi demonstrada e a forma do 

cálculo recuperado seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, independentemente da demonstração de 

culpa do consumidor posto que, em última análise, foi ele o beneficiário do 

serviço (energia). No caso concreto não se trata de avaria em relógio, 

mas simples desvio na entrada da energia elétrica, para uso direto do 

serviço, sem passar pelo relógio medidor. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA 

PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO. CÁLCULO REALIZADO PELA PRESTADORA DO 

SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA 

RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO 

COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz 

LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste 

ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo 

modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido 

pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido 

também neste ponto. Mérito – CONTRAPOSTO. Da conclusão ocorrida no 

pedido principal, é possível reconhecer correta a pretensão da Empresa 

Reclamada na cobrança dos valores apurados em recuperação de 

consumo na UC nº 6/252602-8, em relação às faturas de novembro/2018 

a janeiro/2019, no valor de R$ 1.673,98 (mil, seiscentos e setenta e três 

reais e noventa e oito centavos), equivalente a 2.790 kWh, com 

vencimento em abril/2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal e, PROCEDENTE o pedido 

contraposto para: a) revogar a decisão de antecipação de tutela/liminar; b) 

reconhecer corretas a inspeção consignada no TOI nº 698191; c) 

condenar a parte Reclamante no pagamento das faturas de recuperação 

de consumo de novembro/2018 a janeiro/2019, no valor de R$ 1.673,98 

(mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), 

equivalente a 2.790 kWh, com vencimento em abril/2019, corrigido 

monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contado 

do vencimento; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin 

Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010696-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RIBEIRO BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010696-34.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

IRACEMA RIBEIRO BORGES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

outros meios de provas. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ? NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA ? PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT - TRU - RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 - rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes - j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. A pretensão revisional 

da parte Reclamante em relação às faturas vencidas em agosto/2019, 

setembro/2019 e outubro/2019, nos valores de R$ 884,62 (oitocentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), R$ 864,05 (oitocentos 

e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e R$ 829,46 (oitocentos e 

vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), respectivamente, funda-se 

na discrepância com o consumo apurado nos meses anteriores. Em 

defesa, a parte Reclamada defende a regularidade do hidrômetro instalado 
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no imóvel da Reclamante, de modo que as cobranças realizadas refletem a 

efetiva leitura de consumo de água. Verifica-se, do histórico de consumo 

apresentado junto à peça contestatória (id. 26466994), que a média de 

consumo no período de 6 (seis) meses anteriores às faturas questionadas 

(fevereiro/2019 a julho/2019) é de 26,16 m3, ou seja, evidentemente 

discrepante do faturamento apurado nos meses de agosto/2019 (65 m3) 

setembro/2019 (64 m3) e outubro/2019 (61 m3), a corroborar a 

desproporcionalidade da cobrança realizada pela Reclamada. Soma-se a 

tal fato a constatação de redução drástica na leitura do consumo de água 

no mês seguinte à realização da troca do hidrômetro, atendendo à ordem 

judicial proferida neste feito, indicando consumo de 28 m3 no mês de 

novembro/2019, a corroborar o erro na leitura nos meses de agosto/2019 

a outubro/2019. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse 

sentido: “EMENTA ERRO NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSENCIA DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

QUANTUM. CARATER PEDAGÓGICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Tratando-se de sociedade de economia mista prestadora 

da atividade de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário 

no Distrito Federal, a responsabilidade civil é de natureza objetiva, fundada 

no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir 

acerca da existência de culpa. 2. No caso dos autos, evidencia-se defeito 

no serviço disponibilizado pela ré/apelante, referente ao ato de debitar na 

conta corrente do consumidor fatura com valor bem superior à média do 

que habitualmente era devido em razão de equívoco na leitura do 

hidrômetro. 3. O dano moral é presumido, já que houve indevida devolução 

de cheque, gerando constrangimento e transtorno para a parte emitente 

da cártula. 4. Não se justifica a pretendida redução dos honorários 

advocatícios, já que estes foram fixados em percentual mínimo. 5. Recurso 

desprovido”. (TJ-DF – RApc nº 0706525-38.2017.8.07.0018 – Rel. 

Josaphá Francisco dos Santos – j. em 01/08/2018). Deste modo, 

verificando a média dos últimos 06 (seis) ciclos onde ocorreram efetivas 

leituras de “consumo real lido”, inclusive, sem reclamação noticiada, ou 

seja, no período de fevereiro a julho/2019, resulta na média de 26,16 m3, 

indicando ser bem inferior ao consumo fixado nas faturas questionadas, 

merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, 

sem a incidência de multa. Considerando que a fatura vencida em 

agosto/2019, no valor de R$ 884,62 (oitocentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e dois centavos), já foi adimplida pela Reclamante, condeno a 

Reclamada à devolução em dobro da diferença a ser apurada em fase de 

cumprimento de sentença, após o refaturamento conforme média fixada, 

nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. O fato reconhecido não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 

1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se 

há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no 

restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A 

ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente 

em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de 

fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do 

STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o 

fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não 

obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a 

fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos 

causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido 

traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito 

de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que 

caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter 

sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da 

personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral 

indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.” (STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI 

– j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) desconstituir as faturas questionadas na 

inicial; b) determinar a Empresa Reclamada: b.1) emita refaturamento para 

o consumo de agosto/2019 a outubro/2019, com fixação de 26,16 m3; b.2) 

sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, 

impostos, regra de economia, etc...), da época em que deveriam ter sido 

faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, 

monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados da data de vencimento; c) condenar a Reclamada a restituir à 

Reclamante, em dobro, a diferença indevidamente paga na fatura com 

vencimento em agosto/2019, a ser apurada após refaturamento segundo a 

média fixada, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária (INPC) desde o desembolso; d) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014623-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VITOR DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014623-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO VITOR DE PAIVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar – 

Incompetência - Complexidade A existência da contratação do serviço 

junto à instituição financeira é fato incontroverso. No caso concreto, a 

parte Reclamante se opõe, agora, aos termos da referida contratação, 

pretendendo a ampla revisão dos respectivos termos, inclusive com 

alteração do produto contratado. A aferição/verificação da existência de 

nulidade na forma de contratação noticiada e suas eventuais implicações 

(pagamentos, juros, repetição, etc...), bem como dos descontos 

realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Nesse sentido: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 
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REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO 

ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC - RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME”. (TJRS - 2ª T - RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 - relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA - j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica contábil poderá, com segurança, identificar a existência ou não de 

razão nos pleitos aqui apresentados. Acolho, portanto, a preliminar. Isto 

posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013702-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY MARIA SOUZA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBS SUPERMERCADOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013702-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERCY MARIA SOUZA SILVA ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A, EBS SUPERMERCADOS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia o Reclamante, em síntese, que é cliente da Reclamada, 

sendo titular do cartão de crédito com numeração final 2014; que a 

despeito de estar regularmente adimplente na contraprestação pelos 

serviços; as Reclamadas promoveram o cancelamento/bloqueio do cartão 

sob a alegação de que a fatura de serviços do mês de setembro/2018, no 

valor de R$ 963,77 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete 

centavos) não foi paga; acompanham a inicial: o comprovante de 

pagamento da fatura na data do vencimento; protocolos de tentativa de 

solução administrativa do imbróglio; extrato de negativação pelo débito em 

controvérsia. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - Necessidade de juntada do extrato original do órgão 

Negativador. A Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, apresentar 

o extrato a corroborar possível defeito daquele vindo com a inicial. 

Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, de plano, a reclamação. 

Rejeito a preliminar. Da Retificação do Polo Passivo Acolho a preliminar 

suscitada a fim de retificar o polo passivo, passando a constar 

SUPERMERCADO COMPER – SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em 

razão do equívoco no cadastramento pela Reclamante. Da ilegitimidade 

passiva Razão não assiste ao pedido de declaração de ilegitimidade 

passiva aduzido pela 2ª Reclamada (SUPERMERCADO COMPER). Consta 

dos autos documentação que corrobora que a Ré participou da relação 

jurídica, posto que a responsável pelo recebimento dos valores da fatura 

trazida à controvérsia, conforme id. 25392833. Impõe-se ao caso, a 

aplicação da Teoria da Aparência, pois as empresas estão interligadas 

pela mesma cadeia de serviços prestados, cujas atividades confundem-se 

aos olhos do consumidor, que deve ter seus direitos resguardados, vez 

que parte hipossuficiente da relação comercial existente. Ademais, 

verifica-se a responsabilidade objetiva, em virtude da relação de consumo 

existente e do risco da atividade desenvolvida, em consonância com os 

artigos 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC, restando, deste modo, 

configurada a responsabilidade solidária. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

(já deferida no id. 25474572), cabendo à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, na 

forma do artigo 14 do CDC. Com efeito, em sede de contestação a 2ª 

Reclamada reconhece o recebimento dos valores referentes à fatura do 

mês de setembro/2019. Deste modo, considerando que o pagamento foi 

feito em estabelecimento da própria Reclamada, a responsabilidade pelo 

correto preenchimento ou por qualquer ingerência no repasse não pode 

ser debitada ao consumidor. O banco Reclamado tem o dever de, em 

respeito ao consumidor, comunicar-lhe previamente acerca de qualquer 

supressão/redução/bloqueio do crédito antes concedido, bem como, expor 

os motivos desta conduta, providência essa não comprovada nos autos. 

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. No que tange 
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ao pleito de indenização por danos morais, entendo que este merece 

acolhimento, uma vez que restou comprovada a falha na prestação de 

serviços e a responsabilidade da Reclamada, que bloqueou, 

indevidamente, o cartão de crédito da Reclamante, causando-lhe muitos 

transtornos e humilhações. Ademais, o dano decorrente da má prestação 

do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, pois, além de tudo a 

negativação indevida configura dano moral, que também será sopesado. 

Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) acolher a preliminar de retificação do polo passivo, 

devendo a Gestora promover as devidas correções junto ao sistema PJE; 

b) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida; c) 

determinar o restabelecimento dos serviços referentes ao cartão de 

crédito COMPCARD nº 5274 6201 9631 2014, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo 

descumprimento; d) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 

963,77 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), 

bem como seus reflexos em relação às faturas subsequentes do cartão 

de crédito de final 2014; e) determinar à Empresa Reclamada promova a 

exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de 

crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; f) 

condenar solidariamente as Reclamadas a pagarem o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento; g) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 

Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, h) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013706-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

VICENTE FERREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013706-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: PAULO FERREIRA DA 

CUNHA, VICENTE FERREIRA DA CUNHA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que é credora da parte 

Reclamada na importância bruta de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais), referente a uma nota promissória data como garantia em contrato 

de prestação de serviços (álbum de fotografias), quantia inadimplida pela 

Requerida. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Preliminar Da revelia A parte Reclamada apesar de devidamente 

citada/intimada no id. nº 26854297 e 26853780, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo 

legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço 

a revelia. Mérito Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 

ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia das 

Reclamadas, e, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

solidariamente as Reclamadas a pagarem a importância de R$ 4.059,71 

(quatro mil e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), acrescida 

de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a incidirem da 

citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos 

Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014240-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014240-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONILDE DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que recebeu um depósito em sua conta corrente no valor de 

R$ 1.838,39 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e nove 

centavos); - que ao investigar a origem dos valores, descobriu se tratar 

da contratação de um empréstimo consignado junto à Reclamada; - 

assevera que não possui qualquer relação jurídica com a Ré; - pelo que 

pretende a devolução dos valores, em tese, recebidos indevidamente, bem 

como que a Requerida se abstenha de promover descontos sobre seus 

proventos de aposentadoria e pensão. Em defesa, a parte Reclamada 

junta documentos (termo de contratação, devidamente assinado; 

documentos pessoais consignados no momento da contratação e o 

comprovante do TED referente aos valores depositados em favor da 

Reclamante), a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem 

resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação demonstra inequívoca legitimidade do 

empréstimo e a regularidade da contratação, por conseguinte, ausentes 

os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Destaco ainda que a parte promovente sequer impugna os documentos 

colacionados pela Ré. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogo os efeitos da antecipação 

de tutela anteriormente deferida e reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136/FONAJE; extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010056-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEDISMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010056-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

UEDISMAR ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim, 

tampouco de comprovante de endereço em nome próprio. Rejeito, 

portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento capaz de demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 
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desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 187,25 (Cento e oitenta e sete reais 

e vinte e cinco centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009802-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009802-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSILENE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida que alega ser indevida. 

Em contestação, a parte Reclamada junta Ordem de Serviço por meio da 

qual a Reclamante atesta ser titular da UC origem do débito, bem como 

documentos pessoais da Reclamante, a justificar a contratação do serviço 

e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto a 

Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e indenização 

por danos morais. A prova produzida pela Reclamada (id. 26183007), 

ilustrando que a UC que originou o débito discutido é de responsabilidade 

da Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte quando instada a se manifestar. De outro lado, a 

propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em 

primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 
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DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010328-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSIKA ORACIO SILVA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - 

que, em 14/09/19, foi veiculada em rede social da Reclamada publicidade 

enganosa que ofertava um celular “Note 8 Kicktok Cover – Samsung”, pelo 

valor de R$ 89,00 (noventa e nove reais); - que ao acessar o site, foi 

informada a indisponibilidade do produto; - requerendo, por isso, a 

condenação da Reclamada a obrigação de vender à Reclamante 03 (três) 

dos referidos produtos, conforme anunciado, bem como indenização por 

danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - que o produto 

anunciado se refere a uma capa de celular; - que a promoção veiculada 

informou a condição de manutenção da oferta até o término do estoque, 

defendendo a inocorrência de ato ilícito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que assiste razão à Reclamada, pois é inegável 

que a oferta veiculada referiu-se a uma capa de celular e não ao aparelho 

correspondente, assim como é incontroverso que a referida promoção foi 

condicionada à duração do produto no estoque, fato sequer impugnado 

pela Reclamante. Desse modo, não restou demonstrada a prática de ato 

ilícito por parte da Reclamada e, por conseguinte, ausentes elementos 

para a responsabilização civil da Reclamada. Nesse sentido: “EMENTA 

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. O ônus da prova 

incumbe ao autor, no que se refere ao fato constitutivo do seu direito, tal 

qual preconiza o inciso I do art. 373 , do CPC/15 . No caso dos autos, 

ausente a comprovação da alegada propaganda enganosa e/ou alteração 

contratual abusiva por parte dos réus. Inocorrência de ilicitude pelas 

demandadas. Ausência de danos morais. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME.”. (TJ-RS – RApc nº 70079613550 – 14ª CC – Rel.: Alexandre 

Kreutz – j. em 30/05/2019). Ainda que se considere a responsabilidade 

objetiva do fornecedor, em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO BATISTA DE LIMA REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - 

que não contratou empréstimo consignado junto à Reclamada; - que 

recebe ligações diárias e reiteradas da parte Reclamada; - que o valor 

creditado em sua conta corrente não foi por ele autorizado, requerendo, 

por isso, a determinação de abstenção de realização de ligações ao 

Reclamante e de oferecimento de empréstimo, bem como indenização por 

danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - que não praticou 

nenhum ato ilícito; - que o crédito realizado em sua conta não resultou 

prejuízo ao Reclamante, pugnando pela improcedência da demanda. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a manutenção da 

inversão do ônus da prova já deferida nos autos (id. 25475196), de modo 

que caberia à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, verifico que a Reclamada não logrou em demonstrar 

a contratação, pela parte Reclamante, do empréstimo datado de 

06/09/2019, tampouco em desconstituir as alegações de fato que revelam 

a realização excessiva e desproporcional de ligações para o oferecimento 

de serviço indesejado pelo Reclamante, ônus que lhe incumbia por força 

do disposto no art. 373, II, do CPC. Nesse contexto, é oportuno salientar 

que a própria Reclamada reconhece, em sua peça de defesa, que realiza 

ligações para oferecer serviço, bem como assume a obrigação de 

interromper tal prática após reclamação formalizada no PROCON, pelo 

Reclamante, a ilustrar o comportamento agressivo adotado pela 

demandada na sua prática comercial, causando verdadeira importunação 

aos consumidores. Ademais, a prática exaustiva adotada pela Reclamada 

na sua atuação comercial acompanhada da realização de crédito não 

autorizado pelo Reclamante, obrigando-o a aceitar serviço não desejado, 

revela prejuízo ao Reclamante na medida em que lhe impõe a natural 

obrigação de pagar por um serviço não contratado. Caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Nesse sentido: “EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS. LEI ESTADUAL 3.641/09. 

VIOLAÇÃO. OFERTA DE SERVIÇOS VIA TELEMARKETING. INSISTÊNCIA. 

PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, AGRESSIVA E IRREGULAR. ABSOLUTO 

DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM 

ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO 

IMPROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de 

obrigação de fazer c.c reparação de danos, porquanto o dano moral está 

excepcionalmente configurado em razão da violação da Lei Estadual n. 

3.641/09 e do desrespeito com o consumidor que foi importunado por 

diversas vezes com oferecimento de serviços indesejados, abalando a 

tranquilidade do requerido, por meio de insistentes ligações telefônicas. No 

tocante ao quantum indenizatório fixado não comporta redução, pois se 

mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, sem causar 

enriquecimento ilícito da parte e atende à dúplice finalidade do instituto da 

indenização (punitiva e reparadora)”. (TJ-MS – 1ª CC - RApc 

802031-67.2017.8.12.0029 – Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins – j. em 

22/01/2019). Grifei. O fato reconhecido extrapola a seara contratual, a 

ponto de gerar dano moral, em razão da importunação causada ao 

Reclamante pela prática comercial agressiva adotada pela Reclamada, 

gerando angústia e aflição psicológica ao demandante, sobretudo diante 

da realização de empréstimo não autorizado, sujeitando-o ao devido 

pagamento sem ter se disposto a tanto. Considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por ausência de 

pedido expresso, deixo de deliberar acerca da devolução do empréstimo 

indevidamente creditado ao Reclamante. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória da tutela (id. 

25475196); b) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária 

(INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010387-13.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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FABIO MARCOS DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou 
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negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 158,95 (Cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco 

centavos); - que não possui débitos com a Reclamada. Em defesa a 

Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, houve 

a habilitação da linha (65) 9 9625 7678, o que se verifica através da 

migração do plano via telefone, conforme gravação juntada aos autos, que 

gerou o inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. - DA CONSULTA 

EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (gravação de áudio com a 

migração do plano, telas de cadastro, relatório de utilização dos serviços 

etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a 

parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 158,95 (Cento e cinquenta eoito reais e 

noventa e cinco centavos). No caso, havendo outros valores pendentes 

de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, 

posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, 

e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo a litigância 

de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 

5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, 

custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 

5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor 

do advogado da parte Reclamada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o 

pagamento do valor de R$ 158,95 (Cento e cinquenta e oito reais e 

noventa e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de 

má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010990-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010990-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAEL GALVAO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Processo: 

1010990-86.2019.8.11.0001 Reclamante: RAFAEL GALVAO SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. 

Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito de R$ 149,97 (cento e quarenta e nove 

reais e noventa e sete centavos); - que desconhece o referido débito. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, 

haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO 

BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado 

na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 
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apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e 

noventa e sete centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013540-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLY HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013540-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GRASIELLY HERNANDES REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar(es). - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Acolho a preliminar 

suscitada, a fim de retificar o polo passivo, passando a constar a pessoa 

jurídica envolvida na relação jurídica discutida, a saber: Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi 

Ouro Verde MT. - DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. Preliminarmente, 

é preciso compreender que o contrato de sociedade cooperativa é 

estabelecido entre pessoas que se obrigam a contribuir em prol de um 

objetivo comum, sem finalidade de lucro. Como as cooperativas não 

buscam remuneração direta ou indireta pelos seus serviços, não podem 

ser enquadradas no conceito de fornecedor, conforme art. 3º, §2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, havendo eleição de foro 

em cláusula contratual firmada entre as partes, deve o ajuste prevalecer. 

Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. Empréstimo concedido por cooperativa de crédito. Ausência 

de relação de consumo entre a cooperativa e a parte autora, 

constituindo-se os atos entre cooperativa e cooperado em atos 

cooperativos, conforme o art. 79 da lei nº 5.764/71. Prevalência do foro de 

eleição. Exceção de incompetência julgada procedente.” (TJRS – 12ª CC - 

AI nº 0329190-66.2016.8.21.7000 – Rel. DES. PEDRO LUIZ POZZA, Relator 

– j. em 10/11/16). Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei 

nº 9.099/95, reconheço a incompetência territorial do juízo e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Determino que a Gestora 

proceda às devidas alterações no sistema Projudi, passando a constar 

como parte Reclamada: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003263-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO DA SILVA OJEDA REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 536,40 (quinhentos e trinta e 

seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 30/06/2019, 

devidamente adimplida em 07/06/2019. Em sede de defesa, a parte 

Reclamada sustenta que o débito que originou a negativação teve 

vencimento em 30/08/2018. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto a 

Reclamada, bem como a baixa da restrição negativa correspondente e 

indenização por danos morais. Na peça de defesa, a parte Reclamada 

afirma que o débito é devido e refere-se à parcela do contrato de 

empréstimo firmado entre as partes, vencida em 30/08/2018 sem o 

desconto na folha de pagamento do Reclamante. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela. Assim, cabia à Reclamada demonstrar de maneira 

inequívoca a origem do débito defendido, sobretudo porque a justificativa 

apresentada destoa das provas colacionadas ao feito, as quais ilustram a 

cobrança de débito vencido em 30/06/2019, e não em 30/08/2018. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativ/o a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Sendo o ônus da prova relativo a 

essas hipóteses do prestador do serviço e, se não a produzir, será 

responsabilizado. No caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 - rel. min. Herman Benjamin - j. 

10/10/2017 - DJe 23/10/2017). Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por conseguinte, o 

indeferimento do pedido contraposto e do pedido de condenação às penas 

por litigância de má fé é medida escorreita. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id 22736160); b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 536,40 (quinhentos e trinta 

e seis reais e quarenta centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; d) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e e) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013511-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013511-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GENILSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 
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Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 114,01 (cento e quatorze reais e um 

centavo); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013407-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013407-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada junta termo de 

adesão devidamente assinado, bem como cópia de documento pessoal, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 
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revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a impugnar as telas sistêmicas também colacionadas ao 

feito. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se 

da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. 

Pelo exposto, o deferimento do pedido contraposto é consequência lógica. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 308,15 (trezentos e 

oito reais e quinze centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013374-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VERLY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO FREITAS REGO OAB - BA31686 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013374-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PRISCILA VERLY OLIVEIRA REQUERIDO: VIACAO NOVO HORIZONTE 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que teve sua bagagem extraviada durante 

viagem realizada por meio de transporte rodoviário contratado da 

Reclamada, pleiteando, por isso, indenização por danos materiais, 

estimados em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como por danos morais. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 
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relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que assiste razão à Reclamada, pois inexiste nos 

autos demonstração inequívoca da existência dos bens dados como 

extraviados, e, por conseguinte, da sua alocação no ônibus da 

Reclamada, sendo que o comprovante de parcelamento de compra 

realizada contendo valor divergente do indicado na inicial não serve para 

tal fim. É necessário ressaltar que inexiste nos autos o reconhecimento do 

alegado extravio de bagagem, por parte da Reclamada, contrariando 

alegações da parte Reclamante nesse sentido. Nesse contexto, tem-se 

que a demonstração do dano sustentado exige prova de natureza 

estritamente documental, de modo que a produção de prova testemunhal 

para comprovação de existência dos bens e seu extravio revela-se 

inócua. Desse modo, não restou demonstrada a prática de ato ilícito por 

parte da Reclamada e, por conseguinte, ausentes elementos para a 

responsabilização civil da Reclamada. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MARQUES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003103-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRESSA MARQUES DE LARA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentadas 

gravações de áudio em contestação, sobre as quais nega a parte 

Reclamante a legitimidade na sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021747-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021747-42.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CLEONICE GALVAO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

ação nominada “obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e 

morais com pedido de tutela antecipada”, onde a parte reclamante requer, 

em sede liminar, que a reclamada realize uma substituição do fio de 

energia elétrica, bem como a vistoria em sua unidade consumidora. Em 

síntese, a parte autora argumenta que solicitou, junto à empresa requerida, 

uma vistoria em sua unidade consumidora, tendo em vista os altos valores 

em suas faturas, bem como para que procedesse com a troca da fiação 

elétrica ligada por emendas ao seu padrão, com temor de um possível 

curto-circuito. Consigna que tentou solucionar o problema na via 

administrativa, mas não obteve êxito. Diante dos fatos e fundamentos 

contidos nos autos, tem-se a necessidade de reconhecer a incompetência 

dos Juizados Especiais para julgar o processo. A competência dos 

Juizados Especiais está prevista no art. 3º, da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 

3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. Neste sentido, também dispõe o Enunciado 54, do 

FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Assim, 

em que pese à relação existente entre as partes ser de natureza 

consumerista, verifico que no presente caso será necessária à realização 

de prova pericial, pois os documentos juntados aos autos não são 

suficientes para uma conclusão segura quanto à relação dos defeitos 

alegados pelo autor. É sabido que quando para a solução da lide, a prova 

pericial técnica parece indispensável para o julgador e quando o exame 

das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa 

escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da 

simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com 

causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo 

ser analisada pelo julgador, caso a caso. Diante da complexidade da 

causa e considerando que tal circunstância contraria o disposto no art. 3º, 

da Lei nº 9.099/95, que estabelece a competência dos Juizados Especiais 

para as causas cíveis de menor complexidade, cabe ao Juiz do Juizado 

Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da 

parte. Pelo exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito em razão da complexidade da causa e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente, SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fulcro nos artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011066-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARVALHO DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011066-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEAN CARVALHO DE NOVAES REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar(es). - DA REVELIA. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação, razão 

pela qual, nos termos do art. 20 da lei 9.099/95, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à 

parte Reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência da 

relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente 

assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call 

center”, ônus do qual não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no 

caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já 

configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte 

Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, 

são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outro apontamento, como no presente caso, deve 

ser levado em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via 

do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) reconhecer a revelia da Reclamada; b) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 1.092,94 (mil e noventa e dois reais e 

noventa e quatro centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007340-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007340-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAEL DA COSTA REQUERIDO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Inexiste pagamento de custas em primeiro grau no rito dos Juizados 

Especiais, salvo em casos decorrentes da litigância de má-fé. Rejeito, 

portanto, a preliminar suscitada pela parte Reclamada. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende: 1) a declaração de inexistência de 

débito; 2) a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; 3) 

indenização por danos morais, por se tratar de negativação indevida e 4) 

a entrega do documento do veículo adquirido da parte Reclamada, diante 

do adimplemento da sua obrigação. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 23903394). Em defesa, a parte Reclamada justifica a inclusão do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a demora na 

entrega do documento do veículo transacionado entre as partes, 

informando que o débito cobrado foi pago com 23 (vinte e três) dias de 

atraso e de maneira diversa (depósito bancário) da pactuada (boleto). No 

caso, verifico que assiste razão à parte Reclamante, pois a própria 

Reclamada reconhece que o débito incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito foi-lhe devidamente creditado, apesar do meio diverso do 

pactuado, situação que não afasta a eficácia e validade do ato, vez que o 

pagamento realizado inegavelmente atingiu o fim pactuado e se deu de 

forma admitida em lei, sem irresignação da demandada, tanto que a mesma 

forma de pagamento foi utilizada para pagamento anterior. Já o argumento 

de atraso no pagamento não merece prosperar, pois a negativação se deu 

12 (doze) dias após a realização do pagamento, portanto, ulterior ao 

adimplemento, sendo que a inclusão do nome do Autor nos cadastros de 

inadimplentes somente poderia ser considerada exercício legal de direito 

enquanto perdurada a inadimplência. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 

23903394); b) declarar a inexistência de débito entre as partes no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais); c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; d) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e e) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007314-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 
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DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência deste juízo em razão da 

necessidade de perícia, visto que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do 

Poder Judiciário. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a revisão do consumo de água na Matrícula nº 

69847-4, a partir da fatura com vencimento em julho/2019, diante da 

cobrança indevida de quatro tarifas de água, sendo duas para uma 

economia residencial e duas para uma economia comercial. É fato 

incontroverso que o imóvel onde instalada a Matrícula nº 69847-4 possui 

um único hidrômetro para servir duas economias distintas, a saber: uma 

residencial e outra comercial. Em tais casos, a cobrança das tarifas 

básicas de água e de esgoto, para cada uma das economias abastecidas 

no imóvel, é prática que vem sendo admitida pelos Tribunais Pátrios e 

devidamente regulamentada pela RES. nº 05/2012 da AMAES, que assim 

dispõe: “Art. 73. Para todas as LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o 

valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das ECONOMIAS 

abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme 

ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.”. Nesse sentido: “EMENTA: TARIFA 

BÁSICA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA MÚLTIPLA. ÚNICO 

HIDRÔMETRO. DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS NO IMÓVEL. 

PROVA DOCUMENTAL QUE AMPARA A COBRANÇA. SENTENÇA 

MANTIDA Demandante que se insurge com relação à cobrança múltipla da 

taxa básica de água e esgoto em seu imóvel. Todavia, restou verificado 

nos autos que o mesmo foi subdividido em três unidades (fls. 21/34 e 

96/97). Cobrança de mais de uma economia (taxas básicas) em um único 

hidrômetro, que encontra amparo no artigo 94 do Regulamento dos 

Serviços de Água e Esgoto da CORSAN, sendo, portanto, lícita. Plausível, 

portanto, que cada unidade pague uma tarifa básica, já que dito serviço 

não está limitado à captação e ao fornecimento de água, incluindo também 

o transporte e tratamento de dejetos, elementos básicos de saneamento. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO”. 

(TJRS - Recurso Cível Nº 71004212429 - 2ª TR - Relª.: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande - j. em 18/10/2013) No caso, verifico que a cobrança lançada 

nas faturas reclamadas pelo Reclamante está de acordo com o previsto 

na norma regulamentadora da atividade, pois constatada a cobrança de 

duas tarifas de água para cada uma das duas economias servidas no 

mesmo hidrômetro, mais duas tarifas de esgoto para cada uma das 

referidas economias, não havendo que se falar em repetição de cobrança, 

como entendido pelo Reclamante. Nesse contexto, é necessário 

esclarecer que a tarifa de água é definida como o “Valor unitário por 

unidade de volume (m3) e faixa de consumo cobrado ao USUÁRIO pelos 

serviços de abastecimentos de água prestados pela CONCESSIONÁRIA”, 

enquanto a tarifa de esgoto como o “Valor cobrado ao USUÁRIO pelos 

serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, prestado pela 

CONCESSIONÁRIA”, nos termos do art. 2º da Res. nº 05/2012 da AMAES, 

as quais, como visto, não se confundem e vêm descritas separadamente 

na fatura de cobrança. Ademais, embora a parte Reclamante tenha 

alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de água, não 

provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando 

apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na 

esfera da alegação. E mais, inexiste demonstração de alteração da forma 

de cobrança das mencionadas tarifas, a partir da fatura vencida em 

julho/2019, pois não restou ilustrada a cobrança lançada nas faturas 

anteriores às discutidas. Ainda que se considere a responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração 

da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama 

prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Por fim, 

ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão pretendida e 

ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, inexiste falar-se em 

dano moral. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Por conseguinte, revogo a decisão de antecipação de tutela/liminar. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009702-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que é beneficiário de 

plano de saúde individual firmado com a Reclamada, desde 16/10/2000; - 

que, a partir de maio/2018, depois de completar 50 (cinquenta) anos, foi 

surpreendido com o reajuste do valor da mensalidade, resultando em 

aumento de 80% (oitenta por cento), em razão da alteração da faixa 

etária; - que, em outubro/2018, houve, ainda, o reajuste anual do valor da 

mensalidade, de 10% (dez por cento); - que o total de reajustes realizados 

resultou em acréscimo de 90% do valor da mensalidade, contrariando 

limite fixado pela ANS, de 10%, requerendo, por isso, a revisão da 

mensalidade, bem como a devolução dos valores pagos em excesso, 

apurados em R$ 24.349,51 (Vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e um centavos), além de indenização por danos 

morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - que o reajuste do valor 

da mensalidade paga pelo Reclamante, por faixa etária, está de acordo 

com o previsto contratualmente; - que o reajuste anual é independente do 

reajuste por faixa etária; - que inexistem danos a reparar. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 
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traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC, c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 24396875). Verifico nos autos 

que o percentual utilizado no reajuste da mensalidade paga pelo 

Reclamante, em razão da alteração da faixa etária, está em desacordo 

com disposição normativa da ANS, que expressamente limita o reajuste a 

até 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante art. 3º, I, da 

Res. 63/2003 da ANS. Nesse contexto, é necessário ressaltar que o 

reajuste que não esteja em consonância com as limitações normativas que 

regulam a atividade, ainda que previsto contratualmente, não pode ser 

considerado válido, conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “Tema 

952/STJ - O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou 

familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde 

que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas 

expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam 

aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e 

sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou 

discriminem o idoso”. Assim, é certo que o reajuste realizado em 

maio/2018, pela Reclamada, em razão da alteração da faixa etária do 

Reclamante, resultando acréscimo da mensalidade de 74,43% (setenta e 

quatro vírgula quarenta e três por cento), revela-se abusivo e 

desarrazoado, não podendo ser considerado válido, de modo que revisão 

da cobrança para até 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária é 

medida escorreita. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Portanto, tem-se que 

devida a restituição integral, de forma simples, do excedente pago pelo 

Reclamante, em razão do reajuste por faixa etária promovido pela 

Reclamada em percentual abusivo, cujo valor deverá ser apurado em fase 

de cumprimento de sentença, por meio de simples cálculo aritmético. No 

que se refere ao reajuste anual da mensalidade, realizado pela Reclamada 

no mês de aniversário do contrato (outubro/2018), de 10% (dez por 

cento), verifico sua regularidade com o limite publicado pela ANS naquele 

a n o  ( v i d e  p u b l i c a ç ã o  n o  s i t e : 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/4496-ans-divulga-te

to-de-reajuste-para-planos-de-saude-individuais), nos termos do art. 8º da 

Res. 171/2008 da ANS, devendo ser mantido na íntegra. Nesse sentido: 

“EMENTA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA 

E REAJUSTES ANUAIS. 1. Prescrição trienal. No tocante ao pedido de 

restituição de valores, é aplicável a prescrição trienal, nos termos do 

artigo 206 , § 3º , IV , do CC , por se tratar de pretensão de reparação por 

enriquecimento sem causa. Questão pacificada em razão do julgamento do 

REsp 1.360.969, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 

543-C do Código de Processo Civil/73). 2. Recentemente, o egrégio STJ 

firmou entendimento quanto à fixação de reajustes por troca de faixa 

etária, no julgamento do Resp n. 1.568.244-RJ (Tema 952). Caso em que a 

autora, ao migrar para novo plano regulamentado, com novo valor de 

mensalidade, não sofreu reajuste etário, somente os anuais. 3. Reajustes 

anuais, nos planos individuais, que devem ser limitados aos índices da 

ANS. Diferença que deve ser restituída à autora, na forma simples, 

atendido o prazo trienal de prescrição. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJ-RS – 5ª CC - RApc Nº 70078736022 – Rel.ª: Isabel Dias Almeida – j. em 

26/09/2018). O fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de 

gerar dano moral, diante da relevante monta que foi subtraída do 

Reclamante, em razão do aumento da mensalidade em percentual 

desarrazoado, capaz de gerar alteração da situação financeira do 

demandante e, por conseguinte, afrontando seus direitos da 

personalidade. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) 

tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 24396875); b) 

condenar a Reclamada a restituir, de forma simples, o excedente pago 

pelo Reclamante, no reajuste por faixa etária, que supere o limite de até 6 

(seis) vezes o valor da primeira faixa etária, com juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso; c) condenar 

a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por 

cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o 

arbitramento; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007759-51.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

FABRICIO TEIXEIRA SILVA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia, a parte 

Reclamante, em síntese: que firmou contrato de locação com a Reclamada, 

tendo como objeto o veículo HB 20S Unique 1.0 Flex, Placa QQX6783, para 

uso na sua atividade profissional de motorista, entre os dias 23/08/2019 a 

22/09/2019; que no dia 25/08/2019, fazendo uso do veículo, durante o 

transporte de passageiro, foi abordado por policiais militares, em razão da 

constatação de registro de roubo do mesmo veículo, ocorrido em 

22/08/2019, os quais o conduziram, sob algemas, à delegacia central de 

flagrante, para esclarecimentos; que a Reclamada não comunicou a 

recuperação do veículo às autoridades policiais, requerendo, por isso, 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

caso, verifico que inexiste conduta ilícita imputável à Reclamada, pois a 

comunicação de roubo do veículo utilizado pelo Reclamante, junto às 

autoridades policiais, foi lavrada por pessoa estranha à lide, a saber: Inon 

Rafael de Moraes Rodrigues, o qual equivocadamente indicou a placa do 

veículo utilizado pelo Reclamante como objeto do crime de roubo, sendo 

que o veículo roubado tinha a placa QQX6787 (vide Termo de Declarações 

nº 5129/2019, id. 23952013). Logo, não houve falha da Reclamada, de 

deixar de comunicar a recuperação de veículo antes tido como roubado, 

mas sim erro na descrição do bem objeto do crime, por pessoa diversa da 

Reclamada, ilustrando situação que foge ao risco da atividade 

desenvolvida pela locadora Reclamada, tratando-se de culpa de terceiro. 

Assim, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004823-53.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 1ª 

RECLAMADO. O Reclamado Banco do Brasil S/A suscita sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente reclamação, ao argumento de 

que autuou como mero intermediador do contrato de seguro discutido, 

firmado entre a parte Reclamante e a 2ª Reclamada. De acordo com a 

Teoria da Responsabilidade Objetiva, o fornecedor, fabricante e prestador 

de serviços responderão, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos 

produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade 

passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer 

dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, 

de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os 

prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é 

uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos 

arts. 7, parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a 

responsabilidade solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia 

negocial, inclusive daquele que faz a intermediação do negócio. Nesse 

sentido: “EMENTA SEGURO RESIDENCIAL. CONTRATO REALIZADO POR 

SEGURADORA POR INTERMÉDIO DE BANCO. LEGITIMIDADE DE AMBAS 

AS EMPRESAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. 

PARTICIPANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO E DA CADEIA DE 

CONSUMO QUE COLOCOU O SEGURO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO 

MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. São legítimas 

para figurar no polo passivo de ação visando a cobrança de indenização 

securitária tanto a seguradora quanto o banco que intermediou o negócio, 

mormente se participam do mesmo grupo econômico e da cadeia de 

consumo que colocou o produto (seguro) para comercialização no 

mercado. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO AO 

FUNDAMENTO DE QUE O IMÓVEL É DE VERANEIO, E NÃO RESIDENCIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO QUE GEROU NO CONSUMIDOR A 

CONFIANÇA DE QUE TERIA DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

NO CASO DE PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO. NEGATIVA QUE 

VIOLA, NO CASO, O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E ACARRETA 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. De acordo com o inciso III , do art. 4º do CDC , as relações 

de consumo devem ser pautadas pelo princípio da boa-fé objetiva, que 

impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade. A conduta leal, em 

síntese, pode ser desdobrada, dentre outros, nos deveres de probidade, 

lealdade, agir conforme a confiança depositada. Trata a boa-fé de dever 

anexo ou lateral de conduta, não havendo a necessidade de ser 

consignada no negócio jurídico. A negativa de pagamento de indenização 

securitária quando o fornecedor age de modo a gerar a expectativa ou 

confiança no consumidor de que terá direito ao recebimento da 

indenização mediante o pagamento do prêmio, além de violar a boa-fé 

objetiva, acarreta enriquecimento ilícito. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO RESIDENCIAL. 

FALTA DE VISTORIA PARA CERTIFICAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECIAM 

O IMÓVEL SEGURADO. PRERROGATIVA DO FORNECEDOR.” (TJ-SP - 

Apelação 1022150-02.2017.8.26.0506 – rel. Adilson de Araújo – j. em 
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10/02/2019). Grifei. - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. Inexiste pagamento de custas em primeiro grau no 

rito dos Juizados Especiais, salvo em casos decorrentes da litigância de 

má-fé. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pelas partes 

Reclamadas. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende ser ressarcida pelos danos materiais oriundos 

de furto ocorrido no seu estabelecimento comercial, bem como 

indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura do 

seguro contratado com as partes Reclamadas. Foi colacionado ao feito 

proposta de seguro residencial nº 40769742, firmada entre as partes em 

25/06/2018, com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), 

para imóvel descrito como de moradia habitual com atividade comercial; 

proposta de seguro empresarial nº 4.931.165, firmada entre as partes em 

07/04/2018, com vigência até 07/04/2018, para o mesmo imóvel, e carta 

informando a recusa da cobertura consubstanciada na constatação de 

que “o imóvel segurado destina-se único e exclusivamente para fins 

comerciais/empresariais”, contrariando declaração de que “o imóvel 

destina-se a moradia habitual com atividade comercial no local”. No caso, 

verifico que não assiste razão à parte Reclamante, pois extrai-se da 

apólice vigente ao tempo do sinistro que o imóvel segurado foi descrito 

como de moradia habitual, característica que não foi atestada pelas partes 

Reclamadas, após vistoria in loco, tampouco confirmada pela parte 

Reclamante, que reconhece a destinação exclusivamente comercial do 

imóvel segurado, contrariando previsão contratual. Em que pese a apólice 

em vigência tenha acrescido cobertura para atividade comercial 

desenvolvida no imóvel residencial (pequenos escritórios em geral), é 

certo que a descrição dada ao bem segurado destoa relevantemente da 

real e influiu diretamente na previsão de riscos e tipo de cobertura, pelas 

partes Reclamadas, as quais deveriam ter sido adequadamente 

informadas a respeito da descrição exata do bem segurado, em atenção 

ao princípio da boa-fé objetiva. A corroborar o conhecimento por parte da 

Reclamante acerca das reais descrições do imóvel segurado, cita-se a 

proposta de seguro empresarial nº 4.931.165, na qual o mesmo imóvel é 

segurado exclusivamente para fins comerciais, não podendo neste 

momento invocar erro na modificação, sem solicitação, do tipo de seguro 

(de empresarial para residencial), por configurar comportamento 

contraditório. Nesse sentido: “EMENTA SEGURO. IMÓVEL. 

AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEGURO RESIDÊNCIAL. EVENTO DANOSO. 

SALA COMERCIAL. 1. No caso em exame a decisão recorrida foi 

publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, 

há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de 

Processo Civil de 2015 . 2. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir 

o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição 

suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, 

cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar 

as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a 

seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização 

devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código 

Civil . 3. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, 

caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas 

pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do 

art. 422 da atual legislação civil. 4. Contudo, desonera-se a seguradora de 

satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado 

o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da 

referida indenização. 5. Assim, caso... seja agravado intencionalmente o 

risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a 

seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano 

garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 

da lei civil, não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do 

segurado. 6. No caso em exame o pacto securitário firmado entre as 

partes previa cobertura para danos causados em residência. No entanto, 

trata-se de sala comercial, onde era realizada serviço de oficina 

mecânica. 7. Portanto, inexiste cobertura para o evento danoso descrito 

na inicial, o que afasta o dever de a seguradora indenizar. Dos honorários 

recursais 8”. (TJ-RS - Apelação Cível 70074348970 – rel. Jorge Luiz 

Lopes do Canto – j. em 25/10/2017). Grifei. Portanto, inexistem elementos 

demonstrando a prática de conduta ilícita por parte das Reclamadas e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas e, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009976-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR MARIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009976-67.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

ALTAMIR MARIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 
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Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 3.710,72 (três mil setecentos e dez reais, setenta e dois centavos), 

bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos 

morais, por se tratar de cobrança indevida. Visando comprovar sua 

irresignação, a parte Reclamante apresenta alvará judicial expedido nos 

autos do processo nº 00496943020158110001, ilustrando o adimplemento 

do débito em questão, esclarecendo que o referido valor foi fixado em 

ação revisional intentada anteriormente. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a ocorrência de coisa julgada, de modo que a reclamação de 

eventual descumprimento de sentença deveria ter sido feita nos autos do 

processo nº 00496943020158110001, defendendo, no mais, a legalidade 

da cobrança. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

24450449). Verifico que a sentença proferida no processo nº 

00496943020158110001 limitou-se a fixar o valor devido pela parte 

Reclamante à parte Reclamada, a título de consumo de energia elétrica, 

inexistindo ordem para declaração de inexistência de débito e/ou de baixa 

de eventual inscrição negativa. Assim, não há que se falar em 

descumprimento de sentença, porquanto os fatos contidos nesta ação 

revelam-se novos e não abrangidos pela decisão judicial proferida nos 

autos da ação revisional. No entanto, não se pode olvidar que naqueles 

autos o valor do débito fixado ao Reclamante foi adimplido por meio do 

alvará judicial nº 290002-5/2016, de modo que a posterior inclusão no 

cadastro de inadimplentes (19/03/2017), pelo mesmo débito, configura 

falha na prestação do serviço. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a origem do débito por contraprestação de 

eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 

24450449); b) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.710,72 

(três mil setecentos e dez reais, setenta e dois centavos); c) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e e) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012571-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR PEREZ OAB - SP334976 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012571-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAYSE DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ALLIANZE COMERCIAL LTDA 

- ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Preliminar. - 

DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Verifico do documento apresentado junto com a 

contestação (id. 26743527) que o pedido discutido foi feito em nome da 

Reclamante, expressamente identificada como cliente da Reclamada, 

inclusive com cadastro do endereço eletrônico desta, para contato, 

ilustrando a legitimidade da Reclamante para figurar no polo ativo da 

presente reclamação. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 
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produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

A parte Reclamante pretende ser ressarcida pelos danos morais oriundos 

do atraso na entrega de par de alianças encomendadas da Reclamada, 

visadas para a utilização na sua cerimônia de casamento, bem como pelos 

danos materiais resultantes da aquisição alianças substitutas, no valor de 

R$ 104,00 (cento e quatro reais). Em defesa, a parte Reclamada afirma 

que o atraso na produção das peças, por sua parte, extrapolou o prazo 

de entrega em até 07 (sete) dias, sendo que os demais dias são de 

responsabilidade dos Correios, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso dos autos, restou incontroversa a falha na 

prestação dos serviços da Reclamada, decorrente da inadimplência 

quanto à obrigação de entregar o par de alianças adquirido pela 

Reclamante até 20/08/2019, conforme expressamente pactuado entre as 

partes, sendo o atraso na postagem da mercadoria a causa propulsora na 

demora na entrega do produto à Reclamante, não havendo que se falar em 

culpa dos Correios. No caso, a postagem do produto somente se deu em 

27/08/2019, portanto, 08 (oito) dias úteis antes da data da cerimônia de 

casamento da Reclamante, fato que era do conhecimento da demandada, 

não havendo que se falar em atraso pelos Correios. Trata-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados a parte Reclamante. Não há que se olvidar que a 

conduta da parte ré frustrou as expectativas da parte Reclamante, 

considerando principalmente as especificidades do objeto adquirido, que 

tinham finalidade específica de serem utilizadas em cerimônia de 

casamento realizada antes da efetiva entrega. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No mais, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio "necessidade 

e usualidade" (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: "Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais." (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Quanto aos danos materiais, entendo 

pelo seu indeferimento, pois constatado que os gastos com a aquisição de 

novas alianças foram arcados por pessoa estranha ao feito, não havendo 

demonstração de prejuízos na esfera patrimonial da Reclamante. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, para 

condenar a Reclamada a: a) pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a 

partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

incluir o valor do dano moral arbitrado em despesas dedutíveis em imposto 

de renda da Reclamado, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012795-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CRUZ DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012795-74.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

MATHEUS CRUZ DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011738-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011738-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JONATHAN SILVA DE JESUS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que, em junho/2015, realizou a contratação do Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior – FIES, para a realização do curso de 

Engenharia Civil nas instituições de ensino Reclamadas; - que, logo após, 

por motivos pessoais, cancelou a matrícula firmada com as Reclamadas, 

evadindo-se do curso; - que as Reclamadas receberam, durante 

julho/2015 a dezembro/2015, os repasses oriundos do FIES, sem que o 

Reclamante tenha realizado o curso nas Reclamadas, requerendo a 

restituição dos referidos valores e indenização por danos morais. Em 

defesa, a 1ª Reclamada imputa a responsabilidade pelos fatos narrados 

na inicial à instituição financeira mantenedora do FIES e ao FNDE, enquanto 

a 2ª Reclamada sustenta não ter recebido nenhum repasse decorrente do 

FIES contratado pelo Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Existe vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito. Há relevante controvérsia a respeito do efetivo 

repasse dos valores oriundos do FIES contratado pelo Reclamante, às 

Reclamadas, em período não cursado por aquele, bem como é necessário 

considerar a possibilidade da questão de mérito se encontrar na eventual 

falha na prestação do serviço relativo ao FIES. Desse modo, verifico que 

seria necessária a inclusão da autarquia federal “Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação” para responder ao pleito inicial, porquanto 

parte na relação jurídica discutida. No entanto, nesse contexto, de acordo 

com o art. 109, I, da CF/88, compete à Justiça Federal o julgamento da 

demanda. Nesse sentido: “EMENTA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO 

FIES . BOLSA DO PROUNI. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA 

PARA ADMPLEMENTO DO FIES PARA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. 

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, contra decisão que 

deferiu pedido de antecipação de tutela formulado em ação ordinária 

movida por ALICE DA SILVA SANTOS, determinando a prorrogação do 

período de carência para adimplemento do financiamento estudantil - FIES 

para após o término do curso de graduação em Direito (UNIPÊ); a 

cessação das cobranças já efetuadas e abstenção de as rés cobrarem a 

dívida judicial ou extrajudicialmente; a retirada, se já inserido, ou a 

proibição de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; 

a suspensão das cobranças efetuadas até o presente momento, em 

relação ao débito vinculado ao aludido contrato. 2. Os programas de 

financiamento da educação superior, como o FIES , permitem que os 

estudantes beneficiários, matriculados em faculdades particulares, 

possam concluir o ensino superior com alguma tranquilidade, submetido ao 

pagamento após a conclusão do curso. 3. Na hipótese dos autos, a 

agravada está sendo cobrada antecipadamente em decorrência do 

encerramento do contrato do FIES , o que se deu de forma antecipada em 

virtude de ter ela obtido bolsa do PROUNI, incompatível com o aquele 

programa de financiamento. 4. Não se mostra razoável constranger a 

agravada a pagar antecipadamente o financiamento, antes de concluído o 

curso superior a que é vinculada, mormente se a antecipação do 

cancelamento do FIES não se deu por falta de aproveitamento acadêmico 

ou abandono de curso, mas sim por ter sido ela contemplada com linha de 

financiamento à educação superior que lhe é, inclusive, mais benéfica. 5. 

Demais disso, não há que se falar, no caso, de qualquer tipo de prejuízo 

para o FNDE, afinal, não se está dispensando o pagamento dos valores a 

que a aluna se propôs a pagar. 6. Agravo de instrumento desprovido.” 

(TRF-5 - Agravo de Instrumento AG 08088608220174050000 – Relator: 

Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - Data de publicação: 

15/03/2018) Ante o exposto, nos termos do artigo 8º, da lei nº 9.099/95 

c.c. art. 259, inciso V, do CPC, reconheço a incompetência do juízo, 

extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do M.M. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013315-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIA MARIA PEDROSO REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante, em suma: - que firmou acordo com a 

Reclamada, para parcelamento de dívida contraída, renegociando fatura 

com vencimento em 10/02/2019, no valor de R$ 3.051,52 (três mil e 

cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos); - que, após a 

renegociação, desistiu do acordo firmado, em razão dos juros cobrados, 

solicitando o seu cancelamento, bem como realizando o pagamento 

integral da fatura com vencimento em 10/02/2019; - que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome junto ao SPC, por parcela remanescente 

do acordo firmado, o qual não foi cancelado, requerendo, por isso 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 
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fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto a 

Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e indenização 

por danos morais, sustentando a cobrança indevida de parcela relativa a 

acordo cancelado. No entanto, inexiste prova do ajuste para o 

cancelamento do acordo firmado entre as partes, tampouco da 

repactuação para quitação da dívida por meio do pagamento da fatura com 

vencimento em 10/02/2019, de modo que ausentes elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. É 

incontroverso que a Reclamante firmou acordo para pagamento parcelado 

da dívida contraída com a Reclamada, assumindo o ônus de pagar pelos 

encargos incidentes, dando origem a um novo contrato e refaturamento do 

débito. Nesse contexto, caberia à Reclamante comprovar a repactuação 

para cancelamento do acordo firmado e extinção da dívida mediante 

pagamento da fatura renegociada. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Por conseguinte, 

revogo os efeitos da decisão antecipatória. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013305-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I B SABBA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH SABBA GALVAO OAB - AM3048 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013305-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CASSIO MENDES DE ARRUDA REQUERIDO: I B SABBA S A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Verifico do comprovante de reserva colacionado à petição inicial 

que a contratação do serviço prestado pela Reclamada teve como um dos 

destinatários o Reclamante, tanto que se verifica a menção expressa do 

Autor como hóspede interessado na reserva de nº 860501531, a ilustrar 

sua legitimidade para discutir o litígio sob apreciação. - DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL. Os documentos carreados ao feito são suficientes para 

a análise do pleito, sendo desnecessário ventilar a respeito da eventual 

participação do Reclamante em certame realizado pelo TJ/AM. Rejeito, 

portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende indenização por danos morais 

resultantes do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem, por 

parte da Reclamada, por motivo de lotação do estabelecimento. Em defesa, 

a parte Reclamada defende que o cancelamento sem aviso prévio tem 

previsão no “Manual de Termos e Condições” da plataforma que 

intermediou a contratação entre as partes, registrando que a modalidade 

de reserva escolhida pelo Autor (pagamento somente no hotel) está 

sujeita à disponibilidade de quartos na ocasião do comparecimento do 

hóspede, sendo que as reservas efetivadas mediante garantia têm 

preferência sobre as reservas sem garantia. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de 

hospedagem da forma como convencionada não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio 

menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, de 

forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. No 

caso, o cancelamento unilateral e sem aviso prévio de hospedagem, 

consubstanciado em tratamento diferenciado entre os consumidores 

(forma de pagamento), caracteriza prática abusiva e vedada pelo 

ordenamento jurídico, de modo que eventual regramento nesse sentido 

deve ser considerado nulo de pleno direito. Ademais, sequer existe no 

contrato firmado entre as partes previsão de condição para a 

concretização da hospedagem reservada pelo Reclamante, tal como 

sustentado pela Reclamada, a ilustrar falha no dever de informação e de 

boa-fé objetiva, por parte desta. Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a situação narrada ultrapassa 

o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 
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permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “EMENTA: CANCELAMENTO 

UNILATERAL PELA RÉ DE RESERVA DE HOTEL. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO EM SENTENÇA. RECURSO QUE SE RESTRINGE À 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTUM MANTIDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

LIMITADA AO PEDIDO AUTORAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. 1. Cinge-se a pretensão recursal à 

majoração do valor da indenização pelo dano moral em face da ocorrência 

de falha no serviço ofertado pela empresa demandada. Resta, portanto, 

incontroverso o cancelamento unilateral pela ré da reserva de hotel 

efetuada pelos demandantes e o dever de indenizar por danos materiais e 

morais. 2. É o caso de se manter o valor do dano extrapatrimonial 

estabelecido pelo Juízo de Origem (R$ 1.000,00) em observância ao 

princípio da adstrição. 3. Há salientar que a parte autora, ora apelante, 

restou intimada para emendar a petição inicial, fulcro no artigo 292, V, do 

Código de Processo Civil, com expressa manifestação do Juízo a quo fins 

de vincular, em caso de inexistir cumprimento da ordem judicial pela parte 

autora, o valor provisoriamente dado à causa (R$ 1.000,00) como patamar 

máximo do quantum indenizatório. E, embora regularmente intimados, os 

demandantes permaneceram silentes, tendo sido alterado, de ofício, o 

valor dado à causa, fins de vinculá-lo, quanto à pretensão indenizatória 

por dano extrapatrimonial, ao patamar máximo de R$ 1.000,00. 4. 

Percebe-se, pois, que a questão em análise precluiu, especialmente 

porque ausente quaisquer insurgências, naquele momento, da parte 

demandante, o que só o fez agora em sede recursal. 5. Ademais, tem-se 

que o magistrado somente pode decidir a lide nos limites em que proposta 

pela parte autora, até mesmo em respeito ao princípio do contraditório, pois 

contra os fatos e fundamentos explanados na petição inicial é que é 

formulada a defesa da parte ré. Inteligência do artigo 492 do CPC 

.APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS – 5ª CC – AC 70082835950 – Relª. 

Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. em 30/10/2019). Grifei. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e b) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, que não poderá o valor fixado ser dedutível 

em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006850-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO JOSE RODRIGUES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006850-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: EDMUNDO JOSE 

RODRIGUES NETO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. - 

Da revelia. A parte Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço os efeitos da revelia. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: "(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento." (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante afirma ser credora da parte Reclamada, no 

valor atualizado de R$ 1.560,58 (um mil, quinhentos e sessenta reais e 

cinquenta e oito centavos), referente às parcelas do contrato de compra e 

venda de bem imóvel firmado entre as partes. Preleciona o artigo 20, da 

Lei nº 9.099/95 que: "Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz." Assim, uma vez comprovado 

documentalmente pela parte Autora a subsistência da dívida (petição inicial 

e documentos), cumpria à parte Reclamada a provocação do contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não se verificou no caso, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

importância de R$ 1.560,58 (um mil, quinhentos e sessenta reais e 

cinquenta e oito centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) a.m. 

e correção monetária (INPC), a partir da citação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 
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sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013003-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTHER CERQUEIRA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

CLAUDYSON MARTINS ALVES OAB - MT14400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013003-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA ESTHER CERQUEIRA JUNG REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que contratou da Reclamada voo com destino a 

Orlando/EUA, partindo de Cuiabá/MT em 08/09/19, às 06:10hs, e retorno 

em 18/09/19, às 23:30hs; - que foi comunicado que o voo contratado teve 

as datas alteradas, para partir no dia 07/09/19, às 06:10hs, e retorno em 

17/09/19, às 23:00hs; - que a alteração das datas dos voos resultou em 

despesas não programadas com estadia, alimentação, transporte e 

evento, no valor total de R$ 2.774,41 (dois mil, setecentos e setenta e 

quatro reais e quarenta e um centavos), requerendo, por isso, 

indenização por danos materiais e morais. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que a alteração das datas do voo originalmente 

contratado entre as partes foi informada à Reclamada com antecedência 

de aproximadamente um mês, a qual foi voluntariamente aceita pela 

Reclamante, desconsiderando a opção de cancelamento do voo e 

reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o 

disposto no §1º, do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC. Assim, não se 

constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade da Reclamante, 

sobretudo porque não há notícias de que a programação da viagem foi 

prejudicada pela antecipação do voo, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Nesse sentido: “EMENTA: ANTECIPAÇÃO 

DO VOO. AVARIA NA MALA. VIAGEM REALIZADA. DIÁRIA EXTRA EM 

HOTEL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. Não tendo aportado aos autos a 

nota fiscal de aquisição da mala, tampouco sendo demonstrada a marca, 

correto o arbitramento do dano pelo menor valor da consulta trazida na 

inicial. Mostra-se devido também o ressarcimento da diária de hotel que os 

autores foram obrigados a usufruir em razão da antecipação do voo. 

DANOS MORAIS. É caso de ser mantida a sentença no que se refere à 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, pois a parte 

autora não logrou comprovar a ocorrência dos referidos danos, a teor do 

disposto no art. 373 , I , do CPC , à medida que logrou realizar a viagem 

conforme planejado. Os aborrecimentos e transtornos ocorridos não são 

aptos a configurar danos de ordem moral. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077762664, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 12/07/2018)”. (TJ-RS – 12ª CC - RApc nº 70077762664 – Rel. 

Pedro Luiz Pozza – j. em 12/07/2018). No entanto, não se pode olvidar que 

a despesa com a aquisição de mais uma diária de hospedagem 

(07/09/2019 a 08/09/2019) deve ser integralmente ressarcida pela 

Reclamada, já que a ela deu causa e fugiu da programação feita pela 

Reclamante quando da aquisição das passagens, a qual se apura em R$ 

879,11 (oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), consoante 

documento de id. 25230676. O mesmo não se conclui das despesas com 

alimentação, transporte e entretenimento, porquanto realizadas em data já 

programada para estar inicialmente (09/09/2019), não havendo nexo 

causal entre tais despesas e conduta atribuída à Reclamada. Isto posto, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, para condenar a Reclamada a ressarcir a Reclamante o 

valor de R$ 879,11 (oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde o desembolso, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004464-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004464-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DO CEARA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 
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com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, apresentando telas de 

sistema que ilustram a origem do débito. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes no valor 

de R$ 51,19 (cinquenta e um reais e dezenove centavos); b) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013391-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013391-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIS AUGUSTO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 
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julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012597-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012597-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANO ESPIRITO SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A 

contestação apresentada pela Reclamada é desconexa com o presente 

feito, portanto, deixando de apresentar defesa nos autos, no prazo legal, 

razão pela qual, nos termos do art. 344 do CPC, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, reconheço a revelia da 

parte Reclamada e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 356,39 (trezentos e cinquenta seis 

reais e trinta e nove centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012935-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ANDRE DE ARRUDA BALOSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012935-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VITOR ANDRE DE ARRUDA BALOSIO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de comprovante de endereço 

em nome próprio. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento capaz de demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e extratos isolados e eventualmente apresentados não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 136,02 (cento e trinta e seis reais e 

dois centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013053-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DO VALOR DA 

CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a título de 

dano moral (indicação a menor ou sem indicação), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data 

da distribuição da ação, estando a parte Reclamante representada por 

advogado. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. A tutela jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas 

vias administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, 

portanto, as preliminares arguidas pela Reclamada. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a manutenção da inversão do 

ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação negativa em seu nome, no 

entanto, posterior à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) corrigir o valor da causa para R$ 

39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser 

alterado no sistema Projudi; b) declarar a inexistência de débito entre as 

partes, no valor de R$ 130,93 (cento e trinta reais e noventa e três 

centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e e) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010778-65.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HUMBERTO GONCALO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante alega não possuir dívida alguma 

com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial 

para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da 

parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, 

portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da inscrição negativa lançada em 

seu nome e indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada 

defende a legalidade do débito, apresentando telas sistêmicas que ilustram 

a origem da dívida, oriundo da UC 618628-2, de titularidade do Reclamante, 

relativa a imóvel situado na Rua Alto do Leverger, s/n, em Santo Antônio 

do Leverger/MT. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25038796). Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sobretudo por 

inexistir provas de que o imóvel que originou a dívida é de propriedade do 

Reclamante, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra inscrição no cadastro de inadimplentes, no 

entanto, posterior às discutidas na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, como no presente caso, 

deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via 

do enriquecimento sem causa. No mais, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e prejudicial de mérito e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexistente 

o débito no valor de R$ 2.524,79 (dois mil e quinhentos e vinte e quatro 

reais e setenta e nove centavos), relacionado à UC 618628-2; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) não incluir o valor do dano moral arbitrado em 

despesas dedutíveis em imposto de renda; d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte Autora nos autos 

a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, 

para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga Vistos, etc. 

Relatório. A parte Reclamante alega não possuir dívida alguma com a parte 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 

Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de 

que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento 

do fato, sem a competente demonstração do contrário pela parte 

Reclamada, não há que se falar em prescrição. Preliminares. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da inscrição negativa lançada em 

seu nome e indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada 

defende a legalidade do débito, apresentando telas sistêmicas que ilustram 

a origem da dívida, oriundo da UC 618628-2, de titularidade do Reclamante, 

relativa a imóvel situado na Rua Alto do Leverger, s/n, em Santo Antônio 

do Leverger/MT. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25038796). Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sobretudo por 

inexistir provas de que o imóvel que originou a dívida é de propriedade do 

Reclamante, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra inscrição no cadastro de inadimplentes, no 

entanto, posterior às discutidas na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, como no presente caso, 

deve ser levada em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via 

do enriquecimento sem causa. No mais, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e prejudicial de mérito e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexistente 

o débito no valor de R$ 2.524,79 (dois mil e quinhentos e vinte e quatro 

reais e setenta e nove centavos), relacionado à UC 618628-2; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) não incluir o valor do dano moral arbitrado em 

despesas dedutíveis em imposto de renda; d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte Autora nos autos 

a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, 

para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013138-70.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CONRADO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013138-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DOMINGAS CONRADO DA PENHA REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Prejudicial de mérito. - DA 

PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data 

da inclusão dos dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, 

mas sim a data do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio 

nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só 

nasce para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão 

daí decorrente, iniciando-se a partir de então o curso do prazo 

prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante 

ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a 

competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que 

se falar em prescrição. Indefiro a prejudicial de mérito. Preliminares. - DO 

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Inexiste pagamento de custas em primeiro grau no rito dos Juizados 

Especiais, salvo em casos decorrentes da litigância de má-fé. - DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência deste juízo em razão da 

necessidade de realização de perícia, visto que as provas produzidas nos 

autos são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário, sendo desnecessário averiguar a 

validade do contrato firmado entre as partes, por se tratar de fato 

incontroverso. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. A tutela jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas 

vias administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida, pois relativa a parcela 

de contrato de mútuo devidamente adimplida, por meio do desconto direto 

na sua folha de pagamento. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a 

legitimidade do débito, porquanto oriundo de contrato de empréstimo 

consignado de folha de pagamento firmado com a Reclamante. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 25306846). Verifico o 

adimplemento da parcela 72/72 do contrato de empréstimo consignado em 

folha de pagamento, firmado entre as partes, por meio do desconto 

realizado em maio/2019 diretamente da remuneração da Reclamante, 

consoante documento de id. 25274224. Assim, adimplida integralmente a 

dívida contraída pela Reclamante, tem-se que inexiste débito passível de 

cobrança, de modo que a inscrição negativa em nome da demandante pela 

Reclamada revela-se indevida. É oportuno ressaltar que a Reclamante não 

nega a existência de relação contratual entre as partes, mas apenas 

refuta a manutenção de débito quitado. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a prejudicial de mérito e preliminares e, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitivos os efeitos da decisão antecipatória; b) declarar a inexistência 

de débito entre as partes no valor de R$ 330,60 (trezentos e trinta reais e 

sessenta centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; d) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e e) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 
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Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009824-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DE ARAUJO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009824-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGINA APARECIDA DE ARAUJO AMORIM REQUERIDO: SOCIEDADE 

TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta nenhum 

documento capaz de demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 24397553). Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre 

as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012987-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012987-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ZELIO ALEXANDRE DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. O fato, suspensão no 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte Reclamante restou 

incontroverso. A controvérsia reside na sua causa e no tempo de 

duração. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse contexto, tem-se que caberia à Reclamada 

demonstrar a culpa exclusiva da vítima na suspensão do serviço, 

sobretudo por força do disposto no art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim 

não o fez. Considerando o disposto na RN nº 414/2010-ANEEL, tem-se 

que, em situação normal, o prazo de adequação do serviço será: “... Art. 

31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente 

deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: I – 

2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em 

área urbana; II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo 

B, localizada em área rural; e III – 7 (sete) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo A. ...” Tal prazo deve servir de baliza para 

avaliação da prestação do serviço de restabelecimento da energia, 

levando-se em conta a ausência de fator externo a dificultar o serviço no 

momento. No caso, tem-se que o prazo sustentado pelo Reclamante, de 

interrupção injustificada no fornecimento de energia, perdurou pouco mais 

de 24 (vinte e quatro) horas, portanto, inferior ao determinado para o 

restabelecimento do serviço. Deste modo, considerando o prazo decorrido 

para o restabelecimento do serviço, conclui-se que, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Reclamante, pois não narrada a ocorrência de 

situação apta a ilustrar abalo aos direitos da personalidade do Reclamante. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012591-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARI MINUZZO DE MORAES SCORPIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012591-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULA MARI MINUZZO DE MORAES SCORPIONI REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor de R$ 

2.143,68 (dois mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e oito 

centavos), porquanto relativo a cobrança indevida de seguro não 

contratado, bem como indenização por danos morais. Em defesa, a parte 

Reclamada defende a legalidade da cobrança, sustentando o uso do 

serviço pela Reclamante, no entanto, não apresenta nenhum documento 

apto para comprovar a contratação ou utilização do mesmo, pela 

Reclamante. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

26127530). Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Com relação ao 

pedido de devolução dos valores indevidamente pagos, por serviço não 

contratado, referente aos meses 04/2017 a 12/2019, sem contestação 

específica, evidente que o cálculo deve ocorrer com a atualização e 

acrescido de juros a partir do efetivo desembolso de cada prestação, 

incidindo as regras da dobra em razão da ilicitude da cobrança, nos 

termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Por fim, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 
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honra subjetiva da parte Reclamante, cuja demonstração se exige por não 

ser o caso de dano presumido. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança indevida por serviço 

não contratado, em relação de consumo, via de regra, incumbe à ré fazer 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora, ônus não desincumbido no caso dos autos, pois deixou de 

comprovar a solicitação, contratação ou utilização dos serviços cobrados 

indevidamente. Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que 

declarou a inexigibilidade dos serviços e débitos cobrados indevidamente. 

II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e pagos pela autora deverão 

ser repetidos em dobro, na forma do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , pois houve cobrança indevida de 

serviço diverso do contratado e o fornecedor não comprovou hipótese de 

engano justificável. III. A cobrança por serviços não contratados, por si 

só, não enseja condenação à indenização por danos morais. In casu, não 

verificada lesão ao direito de personalidade da autora. IV. Sucumbência 

redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 

17ª CC - AC nº 70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 

18/04/2019). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) tornar 

definitiva a tutela de urgência (id. 26127530); b) condenar a parte 

Reclamada a restituir à Reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de 2.143,68, em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso; 

e, c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012732-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS REIS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012732-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS REIS BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA 

A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, 

portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento capaz de demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 
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lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 315,90 (trezentos e quinze reais e 

noventa centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013794-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013794-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

em síntese: - que teve seu cartão de crédito recusado por 03 (três) 

vezes, em 11/10/19, ao tentar fazer uso para pagamento de serviço 

contratado de determinado estabelecimento comercial; - que a recusa se 

deu por erro operacional, pois disponível crédito junto ao Reclamado, 

requerendo, por isso, o reconhecimento da falha na prestação do serviço 

e indenização por danos morais. Em defesa, o Reclamado sustenta: - que 

a transação foi negada em decorrência da utilização de senha incorreta; - 

que inexiste demonstração de prejuízo suportado pelo Reclamante, 

pugnando pelo indeferimento do pleito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ ? 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse contexto, caberia à Reclamada demonstrar 

que a não aprovação da transação, por meio do cartão de crédito de 

titularidade do Reclamante, teve justa causa, comprovando 

inequivocamente que decorreu de indicação de senha incorreta, pois, ao 

contrário do defendido, a resposta dada à transação foi de erro 

operacional, situação que revela falha na prestação do serviço. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Todavia, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Autora, sobretudo porque o Reclamante não 

demonstra a recorrência do erro operacional, narrando a ocorrência de 

uma única situação, sem demonstração de efetivo prejuízo ao Reclamante, 

que não se presume. Nesse sentido: “EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO. 

Prova documental evidenciando que houve recusa do cartão de crédito 

somente em uma única oportunidade. Liberação ocorrida meia hora após o 

contato da parte autora com a administradora daquele. Utilização do 

plástico durante toda a viagem, sem notícia de quaisquer outros 

transtornos. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A rejeição de 

cartão de crédito em uma única oportunidade durante toda a viagem 

constituiu fato isolado e, portanto, insuficiente para gerar dano moral 

passível de reparação. A ofensa ao patrimônio imaterial não se 

caracteriza por todo e qualquer desentendimento ou aborrecimento 

decorrente das relações comerciais e ou pessoais, ficando restrito o 

dever de indenizar apenas àquelas situações que efetivamente tragam 

algum trauma, dor ou sofrimento que extrapolem o comumente admissivel. 

Caso concreto em que exame dos autos não permite concluir que o 

ocorrido tenha causado ao autor transtorno que exceda aos limites do 

tolerável. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.” (TJRS – 24ª CC - AC 

nº 70069967487 – Rel.: Jorge Alberto Vescia Corssac – j. em 31/08/2016). 

Grifei. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer a 

falha na prestação do serviço do Reclamado, indeferindo o pedido de 

indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 
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aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012877-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012877-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO MARQUES DE ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante alega não possuir 

dívida alguma com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do débito 

que ensejou a anotação junto ao SPC. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da 

prova, de modo que cabe à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e 

eventualmente apresentadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Portanto, apesar de 

não restar expressamente consignado no pedido tal providência, 

atendendo à interpretação contextual do conjunto da postulação, 

consoante §2º, art. 322, do CPC, a declaração de inexistência do débito é 

medida escorreita. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação preexistente junto aos órgãos restritivos, especialmente o 

Serasa, cuja ilegitimidade não restou demonstrada, o que impede, no caso 

concreto, a configuração de dano decorrente da falha na prestação do 

serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão 

MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Ante o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 249,30(duzentos e quarenta e nove reais e trinta 

centavos); b) indeferir o pedido de indenização por dano moral e c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2739 de 3769



nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013844-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SABRINA COUTINHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013844-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAMELA SABRINA COUTINHO DIAS REQUERIDO: SERASA S.A., VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. 

- DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a título de dano moral (indicação a menor ou sem indicação), 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, 

quinhentos e vinte reais), correspondente a 40 (quarenta) salários 

mínimos vigentes à data da distribuição da ação, estando a parte 

Reclamante representada por advogado. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DA 1ª RECLAMADA. Versando o feito exclusivamente sobre a 

regularidade do débito que originou a inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, tem-se que a 1ª Reclamada não se mostra 

legitimada passivamente para responder neste processo, porquanto não 

constatado nexo causal entre conduta desta e a constituição do débito 

objeto da inscrição. Desse modo, a extinção do feito sem julgamento do 

mérito em relação à 1ª Reclamada é medida que se impõe. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

preliminar suscitada pela 2ª Reclamada merece rejeição, uma vez que a 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do litígio, inexistindo exigência 

legal de apresentação de comprovante de endereço em nome próprio para 

tal fim. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A 

tutela jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias 

administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas pela 2ª 

Reclamada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a manutenção da inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em defesa, a parte Reclamada apresenta extrato de ligações e telas 

sistêmicas, ilustrando a origem do débito defendido. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre 

as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 
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com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o feito sem julgamento de 

mérito, em relação à Reclamada e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) corrigir o valor da 

causa para R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que 

deve ser alterado no sistema Projudi; b) declarar a inexistência de débito 

entre as partes no valor de R$ 156,76 (cento e cinquenta e seis reais e 

setenta e seis centavos); c) condenar a 2ª Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; d) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e e) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008215-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008215-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSINEIDE DOS SANTOS ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSINEIDE DOS 

SANTOS ARRUDA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NPL IPANEMA VI. Decido. Da 

Retificação do POlo PASSIVO Defiro o pedido contido na contestação, 

determinando que a Senhora Gestora promova a retificação do nome da 

pessoa jurídica cadastrada no sistema PROJUDI, para constar no polo 

passivo o nome correto da parte Reclamada, FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NPL IPANEMA VI - NP, CNPJ 

de n.º 26.405.883/0001-03. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

2.302,71 (dois mil trezentos e dois reais e setenta e um centavos). Por 

outro lado, a Reclamada apresentou contestação, aduzindo que o débito 

discutido nos autos é devido e oriundo da cessão de crédito realizada com 

a empresa via varejo s/a, tendo como objeto a utilização do “Contrato de 

Venda Financiada” que a parte autora contratou com o estabelecimento 

comercial Cedente, mas não honrou com os pagamentos da dívida. 

Analisando as provas produzidas nos autos do processo, entendo que a 

Reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovam a cessão de crédito 

realizada com a pessoa jurídica via varejo s/a, o contrato da venda 

financiada devidamente assinado e extrato de pagamento parcial do 

débito, demonstrando de maneira inequívoca a origem e a legitimidade do 

débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Além disso, de acordo 

com as provas dos autos, consta histórico de pagamento das parcelas do 

empréstimo realizado com a empresa cedente. Ora, se houve pagamento, 

é porque houve contrato. Impende salientar que a parte ré além de juntar o 

termo da cessão de crédito, referente ao contrato objeto do processo, 

também comprovou suficientemente a origem da dívida contestada pelo 

autor, situação essa que reforça o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança. Nesse sentido, a Turma Recursal Única de Mato Grosso já se 

posicionou a respeito do assunto, conforme julgado transcrito abaixo: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO - 

CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 

PROVA EMPRESTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE - CESSÃO COMPROVADA - ORIGEM DA DÍVIDA 

COMPROVADA - INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO - CONTRATO 

ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovadas a 

cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com a juntada de 

termo de cessão específico, de rigor o reconhecimento de que a inscrição 

fora efetuada no exercício regular de direito, ainda mais quando o 

magistrado ?a quo? justifica que o contrato original fora juntado em outra 

ação e utiliza a prova emprestada para julgamento da lide. Não configuram 

ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 

188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT, RI 

1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Anoto, por 

oportuno, que é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do 

devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, 
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conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Da mesma 

forma, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem 

o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, 

conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: 

AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Em relação ao pedido contraposto, entendo que merece 

acolhimento, visto que restou devidamente comprovado nos autos a 

utilização do serviço sem a devida contraprestação de valores, assim 

como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. Contudo, a 

pretensão da Reclamada deve guardar consonância com o débito 

discutidos nessa demanda. No que tange a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 2.302,71 (dois mil 

trezentos e dois reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da dívida, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21169/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002560-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 15.397,38 (quinze mil trezentos e 

noventa e sete e trinta e oito centavos), correspondente ao proveito 

econômico pretendido com a distribuição da demanda. MÉRITO Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, em razão do cancelamento do plano 

pós-pago que possuía com a empresa de telefonia em junho de 2018. Por 

outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram 

gerados em razão da prestação de serviços na linha telefônica n.º (65) 

3322-2848, habilitado em nome da parte Reclamante, cujo débito inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre da inadimplência das faturas 

da cobrança dos meses setembro, outubro e novembro de 2018. Destarte, 

entendo que o autor não trouxe aos autos documentos suficientes para 

melhor análise da demanda, bem como para comprovar suas alegações. 

Não há nos autos nenhum documento ou número de protocolo de 

atendimento que comprove o cancelamento dos serviços de telefonia do 

mês de junho de 2018, como foi citado na petição inicial. Em que pese o 

autor demonstrar que realizou acordo (ID n. 22561888) com a Reclamada 

em 21/08/2018, para pagamento das faturas inadimplidas dos meses de 

maio, junho e julho de 2018, na referida avença não dispõe sobre o 

cancelamento do plano de serviços contratados na linha telefônica e 

internet de sua titularidade. Logo, cabia ao autor apresentar as provas 

necessárias para comprovar sua adimplência com as faturas de 

cobranças que deram azo a anotação no cadastrado de inadimplentes, o 

que não se observa no caso concreto. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Conquanto 

a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial para: a) revogar a tutela antecipada deferida nos autos em 

ID n. 22572207; e b) fixar o valor da causa em R$ 15.397,38 (quinze mil 

trezentos e noventa e sete e trinta e oito centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda, nos termos 

dos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008238-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO PEREIRA TELES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008238-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS MARCELO PEREIRA TELES FRANCA REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CARLOS MARCELO PEREIRA TELES 

FRANÇA em desfavor de BANCO UNIBANCO S/A. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a realização de 

audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a instrução do 

processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. (...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da controvérsia trazida ao conhecimento do 

Poder Judiciário. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 267,21 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte e um 

centavos). Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada comprovou de maneira inequívoca a relação jurídica entre 

as partes e os débitos não adimplidos pela parte autora, referente à 

utilização do serviço de “Adiantamento ao Depositante” (AD) na Conta 

Corrente 217548 – Agência 4456, de titularidade do Reclamante. Ademais, 

com a juntada do contrato de abertura de conta corrente devidamente 

assinado pelo Reclamante, extrato bancário contendo várias 

movimentações financeiras (saques, pagamentos, recebimento de 

proventos, etc.) e utilização do crédito disponibilizado a partir do mês de 

janeiro/2018, restou incontroverso a relação jurídica entre as partes e a 

dívida negada na petição inicial. Quanto à assinatura aposta no contrato, 

se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a 

semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados aos 

autos dispensa aludido recurso, e o autor não impugnou o contrato e nem 

a assinatura aposta nos documentos. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser 

julgado improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos aduzidos na petição inicial. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar 

deferida em mov.12 dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 345,08 (trezentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do débito, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012454-48.2019.8.11.0001
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MARCOS VINICIUS COELHO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012454-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS COELHO LEAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS VINICIUS 

COELHO LEÃO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NPL IPANEMA VI. Decido. Da Retificação 

do POlo PASSIVO Defiro o pedido contido na contestação, determinando 

que a Senhora Gestora promova a retificação do nome da pessoa jurídica 

cadastrada no sistema PROJUDI, para constar no polo passivo o nome 
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correto da parte Reclamada, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NPL IPANEMA VI - NP, CNPJ de n.º 

26.405.883/0001-03. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

3.368,82 (três mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Por outro lado, a Reclamada apresentou contestação, aduzindo 

que o débito discutido nos autos é devido e oriundo da cessão de crédito 

realizada com a empresa via varejo s/a, tendo como objeto a utilização do 

“Contrato de Venda Financiada” que a parte autora contratou com o 

estabelecimento comercial Cedente, mas não honrou com os pagamentos 

da dívida. Analisando as provas produzidas nos autos do processo, 

entendo que a Reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos documentos que comprovam a cessão de 

crédito realizada com a pessoa jurídica via varejo s/a e o contrato da 

venda financiada devidamente assinado, demonstrando de maneira 

inequívoca a origem e a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito. Impende salientar que a parte ré além de juntar o 

termo da cessão de crédito, referente ao contrato objeto do processo 

(contrato n. 21176300022021), também comprovou suficientemente a 

origem da dívida contestada pelo autor, situação essa que reforça o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança. Nesse sentido, a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso já se posicionou a respeito do assunto, 

conforme julgado transcrito abaixo: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - JUNTADA 

DE TERMO DE CESSÃO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA 

AÇÃO - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CESSÃO 

COMPROVADA - ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - INDICAÇÃO DA 

DÍVIDA E DO CONTRATO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA 

AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da 

dívida cedida, inclusive com a juntada de termo de cessão específico, de 

rigor o reconhecimento de que a inscrição fora efetuada no exercício 

regular de direito, ainda mais quando o magistrado ?a quo? justifica que o 

contrato original fora juntado em outra ação e utiliza a prova emprestada 

para julgamento da lide. Não configuram ato ilícito os praticados no 

exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. 

Sentença mant ida.  Recurso desprov ido.  (TRU/MT,  RI 

1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Anoto, por 

oportuno, que é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do 

devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, 

conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Da mesma 

forma, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem 

o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, 

conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: 

AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Em relação ao pedido contraposto, entendo que merece 

acolhimento, visto que restou devidamente comprovado nos autos a 

utilização do serviço sem a devida contraprestação de valores, assim 

como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. Contudo, a 

pretensão da Reclamada deve guardar consonância com o débito 

discutidos nessa demanda. No que tange a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 3.368,82 (três mil 

trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RODRIGO ARRUDA AZEVEDO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 15.079,98 (quinze mil setenta e nove 

reais e noventa a oito centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se nas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a 

inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a 

alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a 

tese aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária 

para a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito 

centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os 

débitos foram gerados em razão de real utilização do plano Controle Giga 

Pass, na linha telefônica nº. (65) 9 9920-0149, habilitado em nome da parte 

Reclamante em 07/02/2017 e cancelado posteriormente por inadimplência 

na data de 25/11/2017. A fim de corroborar suas alegações a Reclamada 

juntou o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela 

parte autora, cópia dos documentos pessoais do autor, histórico de uso 

da linha telefônica e pagamento de faturas cobrança, comprovando de 

maneira inequívoca a relação jurídica existente entre as partes e a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição impugnada pelo 

Reclamante. Analisando detidamente as provas dos autos, concluo que 

não assiste razão à reclamante, uma vez que os documentos juntados 

pela empresa ré comprovam de maneira inequívoca a contratação e 

pagamento pelos serviços de telefonia na linha de nº. (65) 9 9920-0149 

por um considerável período de tempo. Quanto à assinatura aposta no 

contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já 

que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados 

aos autos dispensa aludido recurso. Por fim, certifico que é atribuição do 

órgão mantenedor a notificação prévia do devedor sobre a inscrição do 

seu nome no cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula 

n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos aduzidos na petição inicial. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, 

fixando o valor da causa em R$ 15.079,98 (quinze mil setenta e nove reais 

e noventa a oito centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda, com fundamento nos artigos 

292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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REQUERENTE: ANTONIELSO JESUS DE LIMA BARBOSA REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTONIELSON JESUS DE LIMA BARBOSA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se nas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a 

inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a 

alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a 

tese aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária 

para a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2745 de 3769



Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 576,69 (quinhentos e setenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que o débito foi gerado em razão da real utilização dos serviços de 

Banda Larga e Telefonia Fixa na linha nº. (65) 3624-0123, habilitado no 

nome da parte Reclamante em 31/01/2013 e cancelado posteriormente por 

inadimplência. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que 

a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram 

a relação contratual referente aos serviços de Banda Larga e Telefonia 

Fixa prestados na linha nº. (65) 3624-0123, contrato conta nº. 

89999716566, de titularidade da parte autora, bem como os débitos que 

deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao crédito, e que por 

sua vez, não foram impugnados. Além disso, de acordo com as provas 

dos autos, a parte autora utilizou os serviços de internet Banda Larga e 

telefone fixo, chegando a efetuar vários pagamentos das faturas de 

cobrança emitidas ao longo da relação jurídica. Ora, se houve pagamento, 

é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de 

call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa realidade 

é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações contratuais 

evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência 

não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a 

assinatura da reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se 

que a reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à 

contratação do serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e 

manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Em relação ao pedido contraposto, entendo que 

esse não merece acolhimento, visto que a pretensão da Reclamada 

transparece demasiadamente genérico, o que condiciona esse juízo a 

evitar a prolação de sentença ilíquida. No que tange a condenação da 

parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios (custas 

processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), 

entendo que o caso se trata de livre exercício do direito constitucional de 

ação, não sendo possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa 

oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial e também o contraposto. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004382-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAILSON SILVA MENDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JAILSON SILVA MENDES em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora pleiteou em sua 

impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da reclamada, 

conforme fundamentação exposta na petição juntada em ID 24133694 dos 

autos. Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois a parte Reclamada 

foi devidamente representada na audiência de conciliação designada 

nesse juízo, contendo a carta de preposto juntada em ID 24084413 os 

requisitos necessários para conferir ao preposto os poderes de celebrar 

acordos, receber e dar quitação. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA No tocante a impugnação ao requerimento de justiça 

gratuita, deixo de acolhê-la, pois essa matéria há de ser analisada em fase 

posterior à sentença. É que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. Em síntese, a parte 

Reclamante alega não possuir débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 638,34 (seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro 

centavos). No entanto, a parte ré, em sede de contestação, logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de 

prova que indicam existência de relação jurídica com banco, mediante a 

solicitação do cartão de crédito OUROCARD SMILES INTERNACIONAL 

VISA em 27/09/2018, via aplicativo, com envio de documentos pessoais 

(RG, comprovante de endereço, foto “self”, etc., cujo débito negativado diz 

respeito a inadimplência no pagamento da fatura vencida em 10/12/2018, 

no valor de R$ 638,34 (seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro 

centavos). A reclamada apresentou nos autos o extrato da contratação e 

adesão aos serviços bancários, cópia dos documentos pessoais do 

Reclamante, extrato de ativação do cartão de crédito e utilização do saldo 

disponibilizado, comprovando de maneira inequívoca o débito negado na 

inicial. Ademais, verifico que não assiste razão ao reclamante, uma vez 

que inicialmente não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, 

apesar de afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas do cartão de crédito. Ora, se a parte autora não nega a 

relação jurídica quando da propositura da ação, não há como imputar a 

prova da sua adimplência à parte Reclamada, cabendo ao próprio 

Reclamante apresentar os comprovantes de pagamento da cobrança que 

diz não ser legítimo. Em consequência, a anotação inserta nos órgãos de 

restrição ao crédito é legítima, já que a parte autora é responsável pela 

obrigação financeira objeto desse processo, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2746 de 3769



Anoto, por oportuno, que é atribuição do órgão mantenedor a notificação 

prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de 

inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal 

de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado o pedido deve ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004345-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SEABRA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004345-45.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CECILIA SEABRA DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CECILIA SEABRA DE ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 89,80 

(oitenta e nove reais e oitenta centavos). De outro lado, a Reclamada 

alega em sua defesa que o débito foi gerado em razão da real utilização 

dos serviços de Banda Larga e Telefonia Fixa na linha nº. (65) 3649-4593, 

habilitado no nome da parte Reclamante em 09/09/2013 e cancelado 

posteriormente por inadimplência em 16/10/2015. Analisando detidamente 

os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente aos serviços de Banda Larga e Telefonia Fixa prestados na 

linha nº. (65) 3649-4593, de titularidade da parte autora, bem como os 

débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao 

crédito, e que por sua vez, não foram impugnados. Além disso, de acordo 

com as provas dos autos, a parte autora utilizou os serviços de internet 

Banda Larga e telefone fixo, chegando a efetuar vários pagamentos das 

faturas de cobrança emitidas ao longo da relação jurídica. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Anoto, por 

oportuno, que o débito não adimplido pelo autor junto à empresa de 

telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejou a anotação no SPC/SERASA, 

compreende a fatura do mês de outubro de 2015, no valor de R$ 89,80 

(oitenta e nove reais e oitenta centavos), vencida em 10/10/2015. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-23.2019.8.11.0001
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OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010063-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSORIO 

LOPES DE ANDRADE FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Não se faz necessária a realização de audiência instrução, 

já que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. (...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO No caso, a 

indicação do endereço juntamente com o comprovante permitiu avaliar a 

competência territorial, na forma do art. 319, II, do CPC. Ante as 

circunstâncias, afasto a preliminar arguida. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A Reclamada alega em 

sua defesa que o débito foi gerado em razão de real utilização de energia 

elétrica na Unidade Consumidora cadastrada em nome da parte 

Reclamante a época do débito, sendo responsável pelo pagamento das 

faturas de cobrança. No entanto, verifico que a Reclamada não trouxe aos 

autos nenhum documento que indique à existência de relação jurídica 

entre as partes ou exigibilidade da dívida levada a inscrição nos órgãos 

restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer 

contrato devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center", histórico de utilização 

dos serviços e pagamento de faturas de cobrança, assim como a possível 

matrícula do imóvel registrada em nome da parte autora. Situação essa 

que poderia comprovar a legitimidade das cobranças insertas nos órgãos 

de proteção ao credito. Em que pese a parte ré imputar a parte autora à 

responsabilidade pelo pagamento do débito inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como este juízo aceitar telas sistêmicas como 

meio probatório, a empresa deixou de indicar na sua defesa o número da 

Unidade Consumidora, endereço de localização, ficha cadastral contendo 

os dados pessoais do consumidor, históricos de consumo e pagamento de 

faturas. Deste modo, não havendo comprovação da titularidade da 

unidade consumidora em questão, não há como responsabilizar a parte 

autora pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em relação 

ao documento juntado pela parte autora, a fim de comprovar a inscrição 

indevida realizada pela Reclamada, entendo que esse é legítimo, tendo em 

vista a identificação da origem das informações ali replicadas (SERASA). 

Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como 

o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Em relação ao pedido contraposto, deixo de acolhê-lo, em 

razão da fundamentação já exposta. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para 

o fim de: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto desse processo; e b) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fulcro no art. 31 

da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, 

a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a 
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baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004396-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOÃO 

BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Não se faz necessária a realização de audiência instrução, 

já que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. (...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora pleiteou em sua 

impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da reclamada, 

conforme fundamentação exposta na petição juntada em ID 24898978 dos 

autos. Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois a parte Reclamada 

foi devidamente representada na audiência de conciliação designada 

nesse juízo, contendo a carta de preposto juntada em ID 24584339 os 

requisitos necessários para conferir ao preposto os poderes de celebrar 

acordos, receber e dar quitação. DA JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a análise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito, e não em 

sede de preliminar como fora abordado pela Reclamada. DA PRESCRIÇÃO 

Deixo de acolher a preliminar de prescrição suscitada na contestação, 

uma vez que a regra prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é a de 05 (cinco) anos, de acordo com 

o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais - PRELIMINARES DE 

PRESCRIÇÃO E falta de interesse de agir - rejeitadaS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA nO CADASTRO de inadimplentes - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR MANTIDO - RECURSO 

DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo 

com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo principal da ação é 

reparar os danos morais causados pela negativação do nome do 

consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a mesma 

indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, sob pena 

de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso 

XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro 

de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela 

deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos 

morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo a origem das cobranças que ensejaram as anotações 

junto ao SPC/SERASA nos valores de R$ 166,04 (cento e sessenta e seis 

reais e quatro centavos) e R$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que o débito foi gerado em razão de real utilização de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n. 776527-4, cadastrada em nome da 

parte Reclamante, situada na Rua Ciriaco Candia, N. 818, Bairro Carumbé, 

Cuiabá-MT. Analisando o conteúdo fático probatório, entendo que a 

Reclamada logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de provas que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação 

de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos a ficha cadastral da Unidade Consumidora contendo as informações 

pessoais do autor, termo de confissão de dívidas devidamente assinado, 

cópia dos documentos pessoais da parte autora, extrato de consumo de 

energia e extenso histórico de pagamentos das faturas de cobrança. Não 

se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 
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reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas de consumo. Se pagou, é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Ademais, a 

própria parte autora anexou ao processo junto com a petição inicial seu 

comprovante de endereço, onde consta o mesmo endereço cadastrado à 

UNIDADE CONSUMIDORA 776527-4, assumindo ser o morador 

responsável pelo pagamento dos débitos inadimplidos com a Reclamada. 

Nesse sentido, o autor não esclarece especificamente na impugnação 

quanto a própria juntada do comprovante de endereço indicar que reside 

no imóvel situado a Unidade Consumidora objeto da lide. Não obstante 

alegar genericamente que não possui débitos, não há sequer um único 

comprovante de pagamento, ônus de sua incumbência. a adimplência é 

prova do autor, pois a inversão diz respeito as provas de difícil produção, 

mas não aquelas sob a posse do autor. Logo, a relação jurídica refutada 

pelo Reclamante na petição inicial deve ser reconhecida nessa demanda, 

sob pena de contribuir para seu enriquecimento ilícito, já que demonstrou a 

nítida intenção de não adimplir com as obrigações legítimas que possui 

com a concessionária de energia elétrica. Por fim, certifico que é 

atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do devedor sobre a 

inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, conforme previsto 

na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Em relação ao pedido contraposto, entendo que merece parcial 

acolhimento, visto que restou devidamente comprovado nos autos a 

utilização do serviço sem a devida contraprestação de valores, assim 

como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. Contudo, a 

pretensão da Reclamada deve guardar consonância com o débito 

discutidos nessa demanda. No que tange a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e parcial 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora a pagar a Reclamada os valores de R$ 166,04 (cento e 

sessenta e seis reais e quatro centavos), contrato n. 0000776527201605, 

vencido em 18/05/2016 e R$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), contrato n. 0000776527201606, vencido em 

17/06/2016, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas faturas de cobrança, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004259-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALDEIR APARECIDO DE CARVALHO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por WALDEIR APARECIDO DE CARVALHO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 479,24 

(quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos). De outro 

lado, a Reclamada alega em sua defesa que o débito foi gerado em razão 

da real utilização dos serviços de Banda Larga e Telefonia Fixa na linha 

nº. (65) 3025-1075, habilitado no nome da parte Reclamante em 

22/09/2016 e cancelado posteriormente por inadimplência. Analisando 

detidamente os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente aos serviços de Banda Larga e Telefonia Fixa prestados na 

linha nº. (65) 3025-1075, de titularidade da parte autora, bem como os 

débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao 

crédito. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora 

utilizou os serviços de internet Banda Larga e telefone fixo, chegando a 

efetuar vários pagamentos das faturas de cobrança emitidas ao longo da 

relação jurídica. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Não 

se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à contratação do 

serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Anoto, por oportuno, que o débito não adimplido pelo 
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autor junto à empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejou a 

anotação no SPC/SERASA, compreende as faturas dos meses de março, 

abril e maio de 2017, no total de R$ 479,24 (quatrocentos e setenta e nove 

reais e vinte e quatro centavos). Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. No que tange a condenação da parte autora em litigância de má-fé e 

seus acessórios (custas processuais, honorários advocatícios, perdas e 

danos do processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício 

do direito constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa 

conduta maliciosa nessa oportunidade. Em relação ao pedido contraposto, 

entendo que merece acolhimento, visto que restou devidamente 

comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial e procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 479,24 (quatrocentos e 

setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004543-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA ARRUDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004543-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMARA ARRUDA LOPES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SAMARA ARRUDA LOPES em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se 

faz necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora 

pleiteou em sua impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em 

desfavor da reclamada, conforme fundamentação exposta na petição 

juntada em ID 24133708 dos autos. Contudo, o pedido não merece 

acolhimento, pois a parte Reclamada foi devidamente representada na 

audiência de conciliação designada nesse juízo, contendo a carta de 

preposto juntada em ID 24036437 os requisitos necessários para conferir 

ao preposto os poderes de celebrar acordos, receber e dar quitação. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. Em síntese, a parte 

Reclamante alega não possuir débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 1.196,50 (um mil cento e noventa e seis reais e cinquenta 

centavos). No entanto, a parte ré, em sede de contestação, logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a existência de relação jurídica com banco, mediante a 

solicitação de empréstimo pessoal no Terminal de Autoatendimento em 

07/11/2018, contrato n. 908016867, vinculado a Conta Corrente 76469-8 – 

Agência 1216-5, cujo débito negativado diz respeito a inadimplência no 

pagamento das parcelas a partir do mês de julho de 2019. A reclamada 

apresentou nos autos o extrato da contratação e disponibilização do 

empréstimo na conta corrente de titularidade do autor e comprovante de 

pagamento parcial da dívida, comprovando de maneira inequívoca o débito 

negado na inicial. Ademais, verifico que não assiste razão ao reclamante, 

uma vez que inicialmente não nega a relação jurídica com a Reclamada, no 

entanto, apesar de afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas parcelas do empréstimo contratado. Ora, se a parte autora não 

nega a relação jurídica quando da propositura da ação, não há como 

imputar a prova da sua adimplência à parte Reclamada, cabendo ao 

próprio Reclamante apresentar os comprovantes de pagamento da 

cobrança que diz não ser legítimo. Em consequência, a anotação inserta 

nos órgãos de restrição ao crédito é legítima, já que a parte autora é 

responsável pela obrigação financeira objeto desse processo, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou 

indenização por danos morais. Anoto, por oportuno, que é atribuição do 

órgão mantenedor a notificação prévia do devedor sobre a inscrição do 

seu nome no cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula 

n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 
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mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado o pedido deve ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CRUZ BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003708-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONAS DA CRUZ BOTELHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

JONAS DA CRUZ BOTELHO em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da manutenção indevida do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes referente ao valor de R$ 199,74 (cento e noventa e nove 

reais e setenta e quatro centavos), haja vista a alegação da autora que já 

tinha efetuado o pagamento da dívida que possuía com a Reclamada, 

mediante acordo realizado em parcela única, cujo adimplemento ocorreu 

em 20/07/2019. De outro lado, em sede de contestação, a Reclamada não 

trouxe aos autos nenhum documento que indique a legitimidade da 

manutenção da inscrição do nome da parte autora no cadastro dos órgãos 

restritivos, restringindo na alegação de que a Reclamante não comprovou 

nenhum constrangimento passível de indenização. Analisando detidamente 

as provas produzidas nos autos, restou incontroverso que passado mais 

de 25 (vinte e cinco) dias após o pagamento do valor da dívida inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito, a Reclamada ainda não havia retirado o 

nome da autora do cadastro de inadimplentes. Portanto, é entendimento 

jurisprudencial que, poucos dias de atraso para exclusão do nome do 

devedor do cadastro do SPC/SERASA, não gera dano moral. Todavia, no 

caso em análise, a reclamada não apresentou nenhuma prova contrária às 

alegações do autor quanto a demora injustificada de realizar a baixa da 

negativação após o pagamento da dívida. Logo, pela análise dos 

documentos juntado aos autos (ID 22764319), denota-se que após o 

pagamento realizado em 20/07/2019, até a distribuição dessa demanda 

nesse juízo (20/08/2019), a parte Reclamada ainda não teria providenciado 

a baixa da restrição, aproximadamente 30 (trinta) dias depois do autor ter 

quitado a dívida. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência em 

casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRI-ÇÃO NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE QUANDO DO APONTE. 

MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Ainda que lícita 

a inscrição negativa, ilegítima a permanência desta após o pagamento do 

débito, por período superior a cinco dias úteis, nos termos da súmula 548, 

do STJ. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Considerando 

que a inscrição restritiva foi lícita na origem, mas ilícita a manutenção após 

o pagamento, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a 

indenização vai reduzida para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70080115462, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 09/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Quitado 

o débito, nos termos do acordo celebrado entre as partes nos autos de 

anterior revisional, compete ao credor providenciar a exclusão do 

respectivo registro nos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 

cinco dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do 

numerário necessário à quitação (Resp representativo de controvérsia nº 

1424792/BA). A manutenção indevida da inscrição negativa, após o 

referido prazo, configura danos morais in re ipsa. Comporta redução o 

valor da condenação para o montante de R$ 3.000,00, diante das 

peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, conforme os 

parâmetros adotados pela Câmara. RECURSO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA 

PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70079448767, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 19/12/2018) Ademais, incumbe a parte credora providenciar a 

exclusão do registro tão logo verifique o pagamento da dívida, conforme 

preceitua a sumula 548 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 548/STJ - 

"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor 

no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do 

integral e efetivo pagamento do débito." Ora, a parte reclamada é 

responsável pela manutenção da negativação, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

manutenção da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 
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da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) confirmar a tutela antecipada 

deferida nos autos (ID 22838244); e b) declarar a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada objeto desse processo; e c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006915-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006915-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA DE JESUS FONSECA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA DE JESUS FONSECA em desfavor de 

OI MÓVEL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

213,00 (duzentos e treze reais). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que os débitos foram gerados em razão de real utilização dos 

serviços de telefonia no plano “Oi total Fixo + Pós Conectado 500 + Banda 

Larga na Conta”, vinculado na linha telefônica nº. (65) 9 84421304, 

contrato n. 5096340206860, habilitado em nome da parte Reclamante em 

03/04/2016 e cancelado posteriormente por inadimplência. A fim de 

corroborar suas alegações a Reclamada juntou o contrato de prestação 

de serviços da linha telefônicas nº. (65) 9 84421304 devidamente 

assinado pela parte autora, cópia dos documentos pessoais da 

Reclamante e histórico de pagamento das faturas de cobrança, 

comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica existente entre as 

partes e a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição impugnada 

pelo Reclamante. Analisando detidamente as provas dos autos, concluo 

que não assiste razão à reclamante, uma vez que os documentos 

juntados pela empresa ré comprovam de maneira inequívoca a 

contratação e pagamento pelos serviços de telefonia na linha de nº. (65) 9 

84421304 por um considerável período de tempo. Quanto à assinatura 

aposta no contrato objeto da lide (contrato n. 5096340206860), se mostra 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança 

na assinatura apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa 

aludido recurso. Por fim, certifico que é atribuição do órgão mantenedor a 

notificação prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no 

cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 
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processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Em relação ao pedido contraposto, entendo 

que merece acolhimento, visto que restou devidamente comprovado nos 

autos a utilização do serviço sem a devida contraprestação de valores, 

assim como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e procedência do 

pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 165,52 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das respectivas faturas, 

com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004343-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MACAUBAS DE ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004343-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA MACAUBAS DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUSTAVO 

HENRIQUE FERREIRA MACAUBAS DE ALBUQUERQUE em desfavor de 

OMNI CRÉDITO FINANCIAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTO S/A. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 4.412,68 (quatro mil quatrocentos e doze 

reais e sessenta e oito centavos). No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de 

elementos de prova que indicam a existência de relação jurídica em 

relação ao cartão de crédito de nº. 6048.XXXX.XXXX.7597, de titularidade 

da parte autora, cujo cancelamento ocorreu por inadimplência das faturas. 

A reclamada apresentou nos autos o contrato a proposta de adesão ao 

cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos 

pessoais, comprovante de renda, extrato de utilização e pagamento de 

faturas de cobrança do cartão de crédito, comprovando de maneira 

inequívoca a relação jurídica e o débito negado na petição inicial. Além 

disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora utilizou o limite 

disponível no cartão de crédito e efetuou o pagamento parcial dos débitos. 

Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Quanto à assinatura 

aposta no contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso. Por fim, 

certifico que é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do 

devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, 

conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Em relação ao pedido contraposto, entendo que a 

parte Reclamada deverá ingressar com a ação de cobrança pelas vias 

ordinárias, oportunidade em que poderá executar os contratos bancárias 

nos moldes em que foram pactuados. Até porque, a discriminação do valor 

deve ser acompanhada da planilha de cálculo do débito, sendo 

demonstrado o índice de atualização monetária e a taxa de juros incidente 

no caso em liça. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 
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contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004281-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALLICE WILLIANS VAZ JARDIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WALLICE 

WILLIANS VAZ JARDIM em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Não se faz necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

10.030,21 (dez mil e trinta reais e vinte e um centavos), correspondente 

ao proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar 

de prescrição suscitada na contestação, uma vez que a regra 

prescricional aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo é a de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de 

Indenização por Danos Morais - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de 

interesse de agir - rejeitadaS - INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de 

inadimplentes - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é o quinquenal, 

(05) anos de acordo com o regramento atual quanto a matéria, 

estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo 

principal da ação é reparar os danos morais causados pela negativação 

do nome do consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a 

mesma indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, 

sob pena de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, 

inciso XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar 

quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação 

dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que 

dispensa a demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, 

Ap 102926/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, 

Publicado no DJE 25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

30,21 (trinta reais e vinte e um centavos). De outro lado, a Reclamada 

alega em sua defesa que o débito foi gerado em razão de real utilização 

de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 818291-7, cadastrada em 

nome da parte Reclamante, situada na Travessa Frei Ambrosio 100, 

Quarto 02 – Bairro Poção, Cuiabá-MT. No entanto, verifico que a 

Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que indique à 

existência de relação jurídica entre as partes ou exigibilidade da dívida 

levada a inscrição nos órgãos restritivos ao crédito. Consequentemente, 

inexiste nos autos qualquer contrato devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center", histórico de utilização dos serviços e pagamento de faturas 

de cobrança, assim como a possível matrícula do imóvel registrada em 

nome da parte autora ou outro documento que comprove o vínculo jurídico 

do autor com o endereço cadastrado a Unidade Consumidora. Situação 

essa que poderia comprovar a legitimidade da cobrança inserta nos 

órgãos de proteção ao credito. Em que pese a parte ré imputar a parte 

autora à responsabilidade pelo pagamento do débito inscrito nos órgãos 
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de restrição ao crédito, bem como este juízo aceitar telas sistêmicas como 

meio probatório, os extratos juntados nos ID 24849698 e 24849709, 

demonstram a inexistência de pagamento de faturas ao longo da suposta 

relação jurídica e que o imóvel situado a Unidade Consumidora n. 818291-7 

está desocupado desde o ano de 2015. Deste modo, não havendo 

comprovação da titularidade da unidade consumidora em questão, não há 

como responsabilizar a parte autora pelo débito a ela atribuído. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Em relação ao documento juntado pela 

parte autora, a fim de comprovar a inscrição indevida realizada pela 

Reclamada, entendo que esse é legítimo, tendo em vista a identificação da 

origem das informações ali replicadas (SCPC). Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Em relação ao pedido contraposto, deixo de acolhê-lo, em 

razão da fundamentação já exposta. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para 

o fim de: a) fixar o valor da causa em R$ 10.030,21 (dez mil e trinta reais e 

vinte e um centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido 

com a distribuição da demanda; b) declarar a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada objeto desse processo; e c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a 

parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, 

desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a 

baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008087-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILSON DA SILVA ALTINO REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDILSON DA SILVA ALTINO em desfavor de TIM CELULAR 

S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo 

de acolher a preliminar de incompetência desse juízo em razão da 

necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da controversa trazida ao conhecimento 

do Poder Judiciário. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem das anotações junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 119,90 

(cento e dezenove reais e noventa centavos), contrato 

GSM0113504482366. De outro lado, verifico que a Reclamada não trouxe 

aos autos nenhum documento que indique à existência de relação jurídica 

entre as partes ou exigibilidade da dívida levada a inscrição nos órgãos 

restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer 

contrato devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços e pagamento de boletos de cobrança. Situação essa que 

poderia comprovar a legitimidade das cobranças insertas nos órgãos de 

proteção ao credito. Em que pese a empresa ré tenha alegado em sua 

defesa que o procedimento de contratação do serviço é realizado com 

apresentação de documentos de identificação originais e comprovante de 

endereço, inexiste nos autos elementos de provas suficientes para 

reconhecer a relação jurídica imputada ao Reclamante e, portanto, 

exigibilidade da dívida inscrita no cadastro de inadimplentes. Anoto, por 

oportuno, que era ônus da empresa ré juntar as provas que integram o 

corpo da contestação de maneira legíveis, a fim de que esse juízo 

pudesse identificar com clareza e exatidão as informações pessoais do 

autor, o histórico de pagamento e o número do contrato de prestação de 

serviços. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Nesse sentido, o 

recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 

1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), é de que a súmula 385/STJ não é 
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aplicável apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis 

pelos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Portanto, verifico 

que a parte Reclamante possui (ID 24030068) outro registro no cadastro 

de inadimplentes, sendo certo ainda que não restou comprovado nos 

autos ser o mesmo indevido, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Em relação ao pedido contraposto, 

deixo de acolhê-lo, em razão da fundamentação já exposta. Assim, tenho 

que a hipótese é de acolhimento parcial dos pedidos aduzidos na inicial, 

para tão somente declarar a inexistência de débitos entre os litigantes no 

processo em comento. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para o fim de: a) 

declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse 

processo, no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos), contrato GSM0113504482366, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará 

o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a 

expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos 

dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004058-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENNIFER DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JENNIFER DOS SANTOS GOMES em 

desfavor de OI MOVEL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 10.337,28 (dez mil trezentos e trinta e 

sete reais e vinte e oito centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 337,28 

(trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização dos serviços de telefonia no plano Oi Total Fixo + Banda 

Larga 1, habilitado na linha telefônica nº. (65) 910073916, contrato nº. 

5093226995475, habilitado em nome da parte Reclamante, sendo 

cancelado por inadimplência. A Promovida apesar de afirmar ser a parte 

promovente titular da linha telefônica nº. (65) 910073916, a época dos 

fatos, não trouxe aos autos documentos como contrato devidamente 

assinado, áudio de gravação da confirmação da contratação por meio de 

"call center" ou histórico de uso dos serviços e pagamento de faturas. 

Situação essa que poderia comprovar a contratação dos serviços, 

afastando a tese da ocorrência de fraude no caso concreto. Desse modo, 

não havendo comprovação da titularidade da linha telefônica em questão, 

não há como responsabilizar a parte autora pelo débito a ela atribuído. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para o fim de: a) fixar o valor da causa em R$ 10.337,28 (dez mil trezentos 

e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), correspondente ao proveito 

econômico pretendido com a distribuição da demanda; b) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; 

e c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 
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arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSE RODRIGUES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007030-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAYSE RODRIGUES ROQUE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LAYSE RODRIGUES ROQUE em desfavor de ITAU 

UNIBANCO S/A. Decido. DO Julgamento Antecipado No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo 

de acolher a preliminar de incompetência desse juízo em razão da 

necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da controversa trazida ao conhecimento 

do Poder Judiciário. MERITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 258,55 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos). No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada apresentou nos autos o contrato de abertura de conta corrente 

no banco Reclamado (Conta Corrente 16393-7 – Agência 7876) 

devidamente assinado pela parte autora, com aceitação expressa pela 

contratação dos serviços e utilização do “LIS – Limite Itaú Para Saque”, 

extrato da conta corrente contendo o utilizando do crédito liberado em 

favor da Reclamante e cópia dos documentos pessoais, comprovando de 

maneira inequívoca o vínculo jurídico e o débito negado na petição inicial. 

Quanto à assinatura aposta no contrato, se mostra desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura 

apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido 

recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006876-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FILIPE PINTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006876-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SAMUEL FILIPE PINTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SAMUEL FILIPE PINTO DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 14.933,10 (quatorze mil novecentos e 

trinta e três reais e dez centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para 

resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 
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direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 433,10 

(quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização dos serviços de telefonia habilitado na linha telefônica nº. 

(65) 3057-0527, contrato conta n. 899983998761, de titularidade da parte 

Reclamante, sendo cancelado por inadimplência. A Promovida apesar de 

afirmar ser a parte promovente titular da linha telefônica nº. (65) 

3057-0527, a época dos fatos, não trouxe aos autos documentos como 

contrato devidamente assinado, áudio de gravação da confirmação da 

contratação por meio de "call center" ou utilização dos serviços 

fornecidos ao Reclamante. Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no 

caso concreto. Insta salienta, que a juntada dos “prints” de tela sem 

informações quanto ao plano de serviços contratado, termo inicial e final 

do negócio jurídico, e ainda, desacompanhadas das faturas de consumo 

que poderiam indicar a utilização dos serviços por parte do consumidor, 

não é suficiente para demonstrar a relação jurídica impugnada na petição 

inicial. Ademais, a parte ré não demonstrou a origem do suposto débito no 

valor de R$ 433,10 (quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos), 

vencido em 09/10/2017, inscrito nos órgãos de restrição ao crédito (ID 

23726306). Desse modo, não havendo comprovação da titularidade da 

linha telefônica em questão, não há como responsabilizar a parte autora 

pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Logo, comprovada 

que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na petição inicial para o fim de: a) fixar o valor da causa 

em R$ 14.933,10 (quatorze mil novecentos e trinta e três reais e dez 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda; b) declarar a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada objeto desse processo; e c) condenar a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência 

da restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste 

Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão 

negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo 

ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008192-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008192-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO ALVES SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por BENEDITO ALVES SIQUEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 185,73 (cento e oitenta e cinco reais e 

setenta e três centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa 

que o débito foi gerado em razão da real utilização do Plano SmartVivo Pos 

Mig 1,5GB, vinculado a linha telefônica nº. (65) 9 9953-5471, habilitado no 

nome da parte Reclamante em 14/05/2014 e cancelado posteriormente por 

inadimplência em 26/11/2016. Analisando detidamente os autos do 

processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 
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atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos 

que demonstram a relação contratual de prestação de serviços na linha 

telefônica nº. (65) 9 9953-5471, contrato conta n. 0279481480, de 

titularidade da parte autora, bem como os débitos que deram origem ao 

apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com 

as provas dos autos, a parte autora utilizou o plano contratado com a 

Reclamada e efetuou pagamento de faturas de cobrança emitidas. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Nesse sentido, 

verifico que não assiste razão ao reclamante, uma vez que inicialmente 

não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de 

afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas. Ora, se a parte autora não nega a relação jurídica quando 

da propositura da ação, não há como imputar a prova da sua adimplência 

à parte Reclamada, cabendo ao próprio Reclamante apresentar os 

comprovantes de pagamento da cobrança que diz não ser legítimo. 

Ademais, o fato de não ser notificado quanto ao encaminhamento do seu 

nome para os anais restritivos ao crédito, não o desobriga do pagamento 

da dívida contraída com a Reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. No que tange a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Pelo 

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

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008004-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IAGO DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por IAGO DE ALMEIDA SILVA em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora 

pleiteou em sua impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em 

desfavor da reclamada, conforme fundamentação exposta na petição 

juntada em ID 25682163 dos autos. Isso porque, a carto de preposto 

apresentada em ID 25508741 dos autos, não confere as pessoas 

indicadas no documento poderes para transigir, conforme preceitua o art. 

9º, § 4o, da Lei n.º 9.099/95. Logo, a decretação da revelia da parte 

Reclamada é medida que se impõe, pois deixou de observar a 

necessidade de apresentação da carta de preposição com poderes para 

transigir. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO 

Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos 

os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese 

da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 389,59 

(trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). De outro 

lado, em sede de contestação, a Reclamada não trouxe aos autos nenhum 

documento que indique à existência de relação jurídica referente ao débito 

objeto do processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos 

restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer 

contrato devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços e pagamento de boletos de cobrança. Situação essa que 

poderia comprovar a legitimidade da cobrança do débito objeto da 

demanda. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Em relação ao documento juntado pela parte autora, a fim de 

comprovar a inscrição indevida realizada pela Reclamada, entendo que 

esse é legítimo, tendo em vista a identificação da origem das informações 

ali replicadas (SCPC). Importa consignar que a parte Reclamante possui 

outra anotação (ID 24010574) junto ao SPC/SERASA, no entanto, é 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de apontamento posterior, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse entendimento: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para: a) decretar a revelia da parte reclamada; b) declarar a inexistência 

do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; e c) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará 

o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a 

expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos 

dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008108-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TELMA JOANA TAQUES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TELMA 

JOANA TAQUES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Não se faz necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

5.602,97 (cinco mil seiscentos e dois reais e novena e sete centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO 

Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos 

os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese 

da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar 

de prescrição suscitada na contestação, uma vez que a regra 

prescricional aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo é a de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de 

Indenização por Danos Morais - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de 

interesse de agir - rejeitadaS - INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de 

inadimplentes - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é o quinquenal, 

(05) anos de acordo com o regramento atual quanto a matéria, 

estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo 

principal da ação é reparar os danos morais causados pela negativação 

do nome do consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a 

mesma indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, 

sob pena de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, 

inciso XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar 

quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação 

dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que 

dispensa a demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, 

Ap 102926/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, 

Publicado no DJE 25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem 

das cobranças que ensejaram as anotações junto ao SPC/SERASA nos 

valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), contrato n. 

07.020151522104399 e R$ 162,97 (cento e sessenta e dois reais e 

noventa e sete centavos), referente ao contrato n. 0007750114201603. 

De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que o débito foi gerado 

em razão de real utilização de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 

1923730-4, cadastrada em nome da parte Reclamante, situada na Rua K, 

n. 33, Quadra 04, Jamil Nadaf C, Bairro Residencial Nova Canaa, Local 

Cuiabá II, Cuiabá-MT. Analisando o conteúdo fático probatório, entendo 

que a Reclamada logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de provas que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos a ficha cadastral da Unidade Consumidora contendo 

as informações pessoais do autor, extrato de consumo de energia e 

extenso histórico de pagamentos das faturas de cobrança, e por sua vez, 

não foram impugnados. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call 

center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa realidade 

é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações contratuais 

evoluem, o Direito também evolui! Em que pese a majoritária jurisprudência 

não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a 

assinatura da reclamante, o fato é que, no caso em concreto, 

demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas faturas de 

consumo. Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação com a 

r e c l a m a d a .  A d e m a i s ,  n o  p r o c e s s o  j u d i c i a l  d e  n . 

8011068-29.2017.811.0001, que tramitou no Terceiro Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, de titularidade do Dr. Walter Pereira de Souza, a parte 

autora ingressou em juízo no polo ativo da demanda, apresentando como 

comprovante de endereço a fatura de consumo da Unidade Consumidora 

6/1923730-4, situação essa que afasta a tese de fraude sustentada neste 

processo. Nesse sentido, a relação jurídica refutada pelo autor na petição 

inicial deve ser reconhecida nessa demanda, sob pena de contribuir para 

o enriquecimento ilícito da Reclamante, já que demonstrou a nítida intenção 

de não adimplir com as obrigações legítimas que possui com a 

concessionária de energia elétrica. Por fim, certifico que é atribuição do 

órgão mantenedor a notificação prévia do devedor sobre a inscrição do 

seu nome no cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula 

n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Em relação 

ao pedido contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, visto que 

restou devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço sem a 

devida contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível 

em favor da Reclamada. Contudo, a pretensão da Reclamada deve 

guardar consonância com o débito discutidos nessa demanda. No que 

tange a condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus 

acessórios (custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos 

do processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do 

direito constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa 

conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial e parcial procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, fixando o valor da causa em R$ 5.602,97 

(cinco mil seiscentos e dois reais e novena e sete centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada 

os valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), contrato n. 

07.020151522104399 e R$ 162,97 (cento e sessenta e dois reais e 

noventa e sete centavos), referente ao contrato n. 0007750114201603, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da respectiva 

fatura de cobrança, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008038-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSEFINA IRAIDES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSEFINA IRAIDES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e 

sete centavos). Em sede de contestação, a Reclamada alega que os 

débitos foram gerados em razão de real utilização dos serviços de 
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telefonia habilitado na linha telefônica nº. (65) 9.9651-9070, de titularidade 

da parte Reclamante, o qual não cumpriu com os pagamentos das faturas 

de cobrança. A Promovida apesar de afirmar ser a parte promovente 

titular da linha telefônica nº. (65) 9.9651-9070, a época dos fatos, não 

trouxe aos autos documentos como contrato devidamente assinado, áudio 

de gravação da confirmação da contratação por meio de "call center" ou 

histórico de pagamento de faturas. Situação essa que poderia comprovar 

a contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no 

caso concreto. E quem pese a empresa ré tenha mencionado em sua 

defesa as provas que poderiam comprovar a relação jurídica e o débito 

impugnado pelo autor na exordial, saliento que as informações pessoais 

do autor, o histórico de pagamento e demais informações do suposto 

contrato de prestação de serviços estão ilegíveis. Insta salienta, que a 

juntada dos registros de chamadas realizadas no terminal telefônico, 

desacompanhada de outras provas que indiquem a contratação dos 

serviços, não é suficiente para demonstrar a relação jurídica impugnada 

na petição inicial. Desse modo, não havendo comprovação da titularidade 

da linha telefônica em questão, não há como responsabilizar a parte 

autora pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Em relação ao 

documento juntado pela parte autora, a fim de comprovar a inscrição 

indevida realizada pela Reclamada, entendo que esse é legítimo, tendo em 

vista a identificação da origem das informações ali replicadas (SPC). Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na petição inicial para o fim de: a) declarar a inexistência 

do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012338-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GUEDES SNOWARESKI REQUERIDO: 

CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PAULO HENRIQUE GUEDES SNOWARESKI 

em desfavor de CLARO S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

2.738,82 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os 
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débitos foram gerados em razão de real utilização do plano CLARO PÓS 

GIGA 7GB, vinculado a linha telefônica nº. (65) 99276-5585, contrato 

conta nº. 104488559, habilitados em nome da parte Reclamante, sendo 

cancelado por inadimplência. A fim de corroborar suas alegações a 

Reclamada juntou os contratos de prestação de serviços devidamente 

assinado pela parte autora, cópia dos documentos pessoais do autor, 

segunda via das faturas não adimplidas, histórico de utilização dos 

serviços contratados e pagamento de faturas, , comprovando de maneira 

inequívoca a relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a restrição impugnada pelo Reclamante. 

Analisando detidamente as provas dos autos, concluo que não assiste 

razão à reclamante, uma vez que restou comprovado a contratação e 

utilização dos serviços de telefonia na linha de nº. (65) 99276-5585, 

contrato conta nº. 104488559, bem como a realização de pagamentos de 

algumas faturas de cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Em que pese a parte autora afirmar que procurou a empresa 

quando tomou conhecimento da negativação do seu nome, não 

apresentou nenhum número de protocolo de atendimento ou documento 

hábil que comprove sua tentativa em solucionar o problema 

administrativamente. Ademais, o reclamante não negou a relação jurídica 

com a Reclamada na petição inicial, no entanto, apesar de afirmar que não 

possui débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência, o que 

poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento das 03 (três) ultimas faturas. Ora, se a parte 

autora não nega a relação jurídica quando da propositura da ação, não há 

como imputar a prova da sua adimplência à parte Reclamada, cabendo ao 

próprio Reclamante apresentar os comprovantes de pagamento da 

cobrança que diz não ser legítimo. Quanto à assinatura aposta no 

contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já 

que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados 

aos autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RHAYRA MARCELLE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012362-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RHAYRA MARCELLE DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RHAYRA MARCELLE DE ALMEIDA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 10.082,72 (dez mil e oitenta e dois reais 

e setenta e dois centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda. DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. 

MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 82,72 (oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). De 

outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que o débito foi gerado em 

razão da real utilização dos serviços de Telefonia na linha fixa nº. (65) 

3043-4936, habilitado no nome da parte Reclamante em 28/11/2014 e 

cancelado posteriormente por inadimplência em 28/04/2015. Analisando 

detidamente os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente aos serviços de Telefonia prestados na linha nº. (65) 

3043-4936, contrato conta nº. 0232649319, de titularidade da parte autora, 

bem como os débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos 

restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a 

parte autora utilizou os serviços de telefone fixo, chegando a efetuar 

pagamento de fatura de cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 
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sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à contratação do 

serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Anoto, por oportuno, que os débitos não adimplidos pelo 

autor junto à empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejou a 

anotação no SPC/SERASA, compreende as faturas dos meses de janeiro, 

março e abril de 2015, no total de R$ 82,72 (oitenta e dois reais e setenta e 

dois centavos). Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. No que 

tange a condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus 

acessórios (custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos 

do processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do 

direito constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa 

conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, fixando o valor 

da causa em R$ 10.082,72 (dez mil e oitenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007996-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES OAB - MT13865-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007996-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO 

ALVES em desfavor de OI S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSOS 

ESPECIAIS Nº. 1.525.134 e 1.525.174 A preliminar de suspensão do 

processo apontada pela Reclamada em sede de contestação não guarda 

relação com o objeto dessa demanda, sobretudo porque o Min. Relator 

Luis Felipe Salomão reviu seu entendimento, em decisão de 22 de junho de 

2016, no Resp 1.525.134/RS, e decidiu desafetar do julgamento dos 

recursos repetitivos a questão relacionada a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA 

AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO SOB RITO DO ART. 1.036 DO 

CPC. TEMAS DIVERSOS DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS EM ESTUDO. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO APELADA. DEMONSTRAÇÃO DE 

OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Inoportuno o pedido de suspensão do feito, posto a desafetação do Resp. 

1.525.134/RS, que continha tema correlato aos dos autos e ser diversa a 

matéria abrangida pelo REsp. 1.525.174/RS, em relação à em estudo. 

Inviável a apreciação de matéria se o recorrente, em suas razões, deixou 

de impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão 

recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu 

pedido de reforma. (TJ-MT - Ap 122529/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) Portanto, percebe-se que os 

fatos descritos nos autos dessa demanda não estão afetados atualmente 

no Tema 954, do Superior Tribunal de Justiça, não devendo prosperar o 

pedido de suspensão do feito ante a decisão de desafetação do Resp. 

1.525.134/RS. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, em razão da 

realização de cancelamento do plano de Oi fixo e Banda Larga que 

possuía com a empresa de telefonia em 02/04/2018 (Protocolo n. 

2018060105711), e ainda o pagamento até o mês de junho/2018. Em sede 

de contestação, a Reclamada alega que os débitos foram gerados em 

razão da prestação de serviços na linha telefônica fixa n.º (65) 

3624-4974, habilitado em nome da parte Reclamante, cujo débito objeto foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência das faturas. 

Afirma ainda que o cancelamento dos serviços não ocorreu a pedido da 

Reclamante, mas por inadimplemento com as faturas gerados durante a 

relação jurídica. Analisando o conteúdo probatório, verifico que a parte 

Reclamada realizou a cobrança das faturas dos meses de julho/2018 a 

novembro/2018, referente ao plano de internet e telefone contratado pelo 

autor, sem que tenha apresentado documentos que comprovem que os 

serviços cobrados foram efetivamente utilizados naquele período ou que a 

cobrança diz respeito a eventual prestação de serviços anterior ao pedido 

de cancelamento, o que enseja o reconhecimento da pretensão autoral. 

Em que pese a parte Reclamada sustentar que a inexiste do pedido de 

cancelamento feito pelo autor à época dos fatos, a parte ré não 

contestação o protocolo de atendimento indicado pelo consumidor ou 

sequer produziu provas quanto à utilização dos serviços cobrados. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 
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obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) confirmar a 

tutelar antecipada deferida nos autos (ID 24357446); b) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; 

e c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso 

de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005394-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005394-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SERGIO ALVES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação 

em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a suposta anotação junto ao SPC/SERASA no valor 

de R$ 248,34 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos). 

De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram 

gerados em razão de real utilização do plano de telefonia VIVO 

CONTROLE, habilitado na linha telefônica nº. (65) 9 9629-3532, vinculado 

ao contrato n. 0320252665, habilitado em nome da parte Reclamante em 

19/08/2017 e cancelado posteriormente por inadimplência. Analisando 

detidamente os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente a linha telefônica nº. (65) 9 9629-3532, contrato nº. 

0320252665, de titularidade da parte autora, bem como os débitos que 

deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Além 

disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora realizou a 

migração para o plano controle em 19/08/2017, usufruindo dos serviços 

contratados e efetuando o pagamento das faturas de cobrança até o mês 

de setembro de 2017. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à contratação do 

serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Ademais, verifico que não assiste razão ao reclamante, 

uma vez que inicialmente não nega a relação jurídica com a Reclamada, no 

entanto, apesar de afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas de cobrança. Ora, se a parte autora não nega a relação 

jurídica quando da propositura da ação, não há como imputar a prova da 

sua adimplência à parte Reclamada, cabendo ao próprio Reclamante 

apresentar os comprovantes de pagamento da cobrança que diz não ser 

legítimo. Anoto, por oportuno, que os débitos não adimplidos pelo autor 

junto à empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejaram a 

anotação no SPC/SERASA, compreende as faturas dos meses de 

outubro, novembro e dezembro do ano 2017. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. No que tange a condenação da 

parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios (custas 

processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), 

entendo que o caso se trata de livre exercício do direito constitucional de 

ação, não sendo possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa 

oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 
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nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012498-67.2019.8.11.0001
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JAMESON DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012498-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAMESON DA SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JAMESON DA SILVA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

781,67 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). 

Nota-se que a parte a reclamada foi regularmente citada, compareceu na 

audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata 

de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e § único, do Novo 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Em que pese a instituição financeira argumentar de 

maneira extemporânea (ID 27613712), alegando que a parte promovente 

utilizou os serviços da Reclamada, à época dos fatos, não trouxe aos 

autos documentos como o contrato de adesão ao suposto cartão de 

crédito devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais, 

segundas via de faturas de cobrança do cartão de crédito contendo a 

utilização do serviços e histórico de pagamentos. Situação essa que 

poderia comprovar a contratação dos serviços, afastando a tese da 

ocorrência de fraude no caso concreto. Desse modo, não é crível 

visualizar a situação de uma instituição financeira como é caso da 

Reclamada, promover a abertura liberação do cartão de crédito em nome 

de pessoa física, sem que haja um documento formal de contratação e 

adesão aos serviços ofertados. Até porque, o regime jurídico da 

prestação de serviços em liça impõe certa formalidade para com seus 

clientes. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para o fim de: a) decretar a revelia da parte Reclamada; b) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; 

e c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará 

o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a 

expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos 

dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006305-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS CESAR DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS CESAR DE CARVALHO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 115,63 (cento e quinze reais e sessenta e 

três centavos). Em sede de contestação, a Reclamada alega que os 

débitos foram gerados em razão de real utilização dos serviços de 

telefonia habilitado nas linhas telefônicas nº. (65) 99640-8385, contrato 

conta n. 0254294580 e (65) 9927-7475, de titularidade da parte 

Reclamante. A Promovida apesar de afirmar ser a parte promovente titular 

da linha telefônica nº. (65) 99640-8385 e (65) 9927-7475, a época dos 

fatos, não trouxe aos autos documentos como contrato devidamente 

assinado, áudio de gravação da confirmação da contratação por meio de 

"call center" ou utilização dos serviços fornecidos ao Reclamante e 

pagamento de faturas. Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no 

caso concreto. Desse modo, não havendo comprovação da titularidade 

das supostas linhas telefônicas em questão, não há como responsabilizar 

a parte autora pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Logo, comprovada 

que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Em relação ao pedido de restituição do valor cobrado parte 

ré, verifico que a autora não efetuou o pagamento do débito inscrito nos 

órgãos restritivos, motivo pelo qual a pretensão a esse título não merece 

acolhimento. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na petição inicial para o fim de: a) declarar a inexistência 

do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; e b) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-51.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006886-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUNICE LESCANO ANASTACIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EUNICE LESCANO ANASTÁCIO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação 

em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 
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contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

742,82 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). De 

outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram 

gerados em razão de real utilização dos planos MULTIVIVO INTERNET e 

SMARTVIVO 1GB, nas linhas telefônicas nº. (65) 9 9664-2743 e (65) 

9664-1960, contrato n. 0250408908, habilitado em nome da parte 

Reclamante em 16/06/2015 e cancelado posteriormente por inadimplência. 

A fim de corroborar suas alegações a Reclamada juntou os contratos de 

prestação de serviços das linhas telefônicas nº. (65) 9 9664-2743 e (65) 

9664-1960 devidamente assinado pela parte autora, cópia dos 

documentos pessoais da Reclamante e histórico de pagamento das 

faturas de cobrança, comprovando de maneira inequívoca a relação 

jurídica existente entre as partes e a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a restrição impugnada pelo Reclamante. Analisando 

detidamente as provas dos autos, concluo que não assiste razão à 

reclamante, uma vez que os documentos juntados pela empresa ré 

comprovam de maneira inequívoca a contratação e pagamento pelos 

serviços de telefonia na linha de nº. (65) 9664-1960 por um considerável 

período de tempo. Quanto à assinatura aposta no contrato objeto da lide 

(contrato n. 0250408908), se mostra desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso. Por fim, 

certifico que é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do 

devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, 

conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No que tange a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Em 

relação ao pedido contraposto, entendo que merece acolhimento, visto 

que restou devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço 

sem a devida contraprestação de valores, assim como o valor líquido e 

exigível em favor da Reclamada. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial e procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 742,82 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das respectivas faturas, 

com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003653-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS BARREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por THAIS BARREIRA DE CARVALHO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME 

DE TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem 

dos contratos que ensejaram as anotações junto ao SPC/SERASA nos 

valores de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

seis centavos), contrato n. 0000899984203568, com data de vencimento 

em 01/12/2018 e R$ 800,61 (oitocentos reais e sessenta e um centavos), 

contrato n. 0341361262, com data de vencimento em 06/06/2018. De outro 

lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em 

razão de real utilização do plano VIVO CONTROLE DIGITAL, na linha 

telefônica nº. (65) 9 9968-9684, habilitado em nome da parte Reclamante, 

sendo cancelado posteriormente por inadimplência com a faturas dos 

meses de maio, junho e julho de 2018. A fim de corroborar suas alegações 

a Reclamada juntou o contrato de prestação de serviços devidamente 

assinado pela parte autora, cópia dos documentos pessoais do autor, foto 

do tipo “self” realizada no momento da formalização do negócio jurídico, 

histórico de uso da linha telefônica e pagamento de faturas cobrança, 

comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica existente entre as 

partes e a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição impugnada 

pelo Reclamante no atinente ao valor de R$ 800,61 (oitocentos reais e 
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sessenta e um centavos), contrato n. 0341361262. Analisando 

detidamente as provas dos autos, concluo que a empresa ré comprovou 

de maneira inequívoca a contratação, utilização e pagamento pelos 

serviços de telefonia vinculados a linha telefônica de nº. (65) 9 

9968-9684, contrato n. 0341361262, o que afasta a alegação de fraude. 

Quanto à assinatura aposta no contrato com ID 24719743, se mostra 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança 

na assinatura apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa 

aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida inscrita nos órgãos restritivos no 

valor de R$ 800,61 (oitocentos reais e sessenta e um centavos), contrato 

n. 0341361262, com data de vencimento em 06/06/2018. Já em relação ao 

apontamento do SERASA no valor de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos), contrato n. 0000899984203568, 

com data de vencimento em 01/12/2018, observo que a Reclamada não 

trouxe aos autos documentos como contrato devidamente assinado 

alusivo a relação jurídica, áudio de gravação da confirmação da 

contratação por meio de "call center" ou histórico de pagamento de 

faturas. Anoto, por oportuno, que os dois contratos (0341361262 e 

0000899984203568) contestados pelo autor na petição inicial não 

guardam relação um com o outro, já que possuem numeração, valores e 

data de vencimento distintos, tratando-se de relações jurídicas diversas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança em relação ao 

contrato de n. 0000899984203568, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Insta ressaltar que a anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao 

pedido de cancelamento da negativação. Nesse sentido, o recente 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 

2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado 

em 27/04/16), é de que a súmula 385/STJ não é aplicável apenas as 

negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos cadastros de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA). Portanto, verifico que a parte 

Reclamante possuía (ID n. 22758546) outros registros nos cadastros de 

inadimplentes quando do ingresso da demanda, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, razão pela 

qual curvo-me à Súmula 385 do Colendo STJ, que diz que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Dessa forma, não há que se falar em danos morais. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 269,66 (duzentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), contrato n. 0000899984203568, com data de 

vencimento em 01/12/2018, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência 

da restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste 

Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão 

negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo 

ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005461-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS TOMAZ FERREIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUIZ TOMAZ FERREIRA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 482,48 (quatrocentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos). A Reclamada apresentou contestação, 

aduzindo em apertada síntese que o débito é devido e oriundo da cessão 

de crédito realizada com o BANCO BRADESCO, tendo como objeto o 

contrato renegociação n. 14052003937048417, que a parte autora 

possuía com a instituição bancária Cedente. No entanto, a Reclamada não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a origem da suposta 

dívida, uma vez que os documentos juntados com a contestação no ID 

25119242 não demonstram a existência de relação jurídica entre a parte 

autora e o banco Cedente ou sequer a exigibilidade da dívida cedida. Em 

se tratando de transferência de crédito por meio de cessão, cabia a parte 

Reclamada juntar no processo o contrato da suposta renegociação 

devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais e/ou 

extrato de utilização e pagamentos dos serviços contestados. Situação 

essa que poderia comprovar a legitimidade da dívida imputada ao 

Reclamante. Nesse sentido, são os precedentes análogos que seguem: 

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO SEM PROVAS DO 

CONTRATO ORIGINÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). 

DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A parte Recorrida alega na 

inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, e sustenta 

que não possui qualquer relação jurídica com a Ré. A parte Recorrente se 

insurge alegando que a inscrição é oriunda da inadimplência contratual, 

cuja dívida lhe foi cedida pela instituição originária. Não obstante os 

argumentos de defesa, a Recorrente não constituiu prova mínima capaz 

de eximi-a da responsabilidade. Não havendo comprovação da legalidade 

da inscrição em órgãos de restrição ao crédito, a inscrição mostra-se 

indevida.(...) ( TRU/MT, RI nº 0011318-38.2016.811.0001, Rel. Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 22.11.2016) DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO 

DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. Caso dos autos em que a ré alega ter 

recebido o crédito por meio de contrato de cessão, mas não acostou aos 

autos o referido instrumento contratual. Inexistindo prova da cessão do 

suposto crédito, reputa-se indevida a cobrança, assim como a 

negativação objeto da demanda. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70064408602, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/05/2015) No caso, se a parte 

Reclamada realizou o Contrato de Cessão Crédito com o Banco 

BRADESCO, essa deveria exigir todos os documentos necessários para 

proceder com a cobrança do crédito. E na ocasião de eventuais percalços 

no exercício regular do seu direito, como ocorreu no caso em liça, estaria 
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na posse da documentação a ser juntada no prazo de apresentação da 

defesa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Importa consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação (ID 23095889) junto ao 

SPC/SERASA, no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação, conforme se observa no extrato do SERASA apresentado 

junto com a petição inicial. Anoto, por oportuno, que o histórico de 

negativação juntado em ID 25119111 não é prova suficiente para 

comprovar a negativação pré-existente à época da distribuição dessa 

demanda. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de 

apontamento posterior, como no presente caso, é levada em consideração 

para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Nesse entendimento: RECURSO CÍVEL INOMINADO. 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

JURÍDICA.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM 

RAZÃO DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA 

REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto desse processo; e b) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003683-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIAS FRANCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003683-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHIAS FRANCA DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MATHIAS FRANCA DE ALMEIDA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se 

faz necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

13.068,20 (treze mil e sessenta e oito reais e vinte centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO 

Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos 

os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese 

da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte 
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centavos). Em sede de contestação, a Reclamada alega que os débitos 

foram gerados em razão de real utilização dos serviços de telefonia no 

plano controle habilitado na linha telefônica nº. (65) 9.9676-0228, contrato 

conta n. 0236546591, habilitado em nome da parte Reclamante, sendo 

cancelado por inadimplência. A Promovida apesar de afirmar ser a parte 

promovente titular da linha telefônica nº. (65) 9.9676-0228, a época dos 

fatos, não trouxe aos autos documentos como contrato devidamente 

assinado, áudio de gravação da confirmação da contratação por meio de 

"call center" ou histórico de pagamento de faturas. Situação essa que 

poderia comprovar a contratação dos serviços, afastando a tese da 

ocorrência de fraude no caso concreto. Insta salienta, que a juntada dos 

registros de chamadas realizadas no terminal telefônico, desacompanhada 

de outras provas que indiquem a contratação do plano controle, não é 

suficiente para demonstrar a relação jurídica impugnada na petição inicial. 

Desse modo, não havendo comprovação da titularidade da linha telefônica 

em questão, não há como responsabilizar a parte autora pelo débito a ela 

atribuído. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Em relação ao documento juntado pela parte autora, a 

fim de comprovar a inscrição indevida realizada pela Reclamada, entendo 

que esse é legítimo, tendo em vista a identificação da origem das 

informações ali replicadas (SPC). Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para o fim de: a) fixar o valor da causa em R$ 13.068,20 (treze mil e 

sessenta e oito reais e vinte centavos), correspondente ao proveito 

econômico pretendido com a distribuição da demanda; b) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; 

e c) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005226-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARA LUCIA SILVA DO AMARAL REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARA LUCIA SILVA DO AMARAL em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. Observa-se que a causa 

em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu 

desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se a assinatura aposta no contrato de adesão 

apresentado pela Reclamada no ID n. 25151688 é da Reclamante, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009753-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO BISPO DA SILVA FILHO REQUERIDO: 

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO BISPO DA 

SILVA FILHO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 10.478,76 (dez mil quatrocentos e 

setenta e oito reais e setenta e seis centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. Portanto, não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 478,76 (quatrocentos e 

setenta e oito reais e setenta e seis centavos). Em sede de contestação, a 

Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que indique à 

existência de relação jurídica referente ao débito objeto do processo ou 

exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos restritivos ao crédito. 

Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviço devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

e pagamento dos serviços oferecidos pela Reclamada, situação essa que 

poderia comprovar a contratação dos serviços ou aquisição de produtos, 

afastando a tese da ocorrência de fraude no caso concreto. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Em relação ao documento juntado pela parte autora, a fim de 

comprovar a inscrição indevida realizada pela Reclamada, entendo que 

esse é legítimo, tendo em vista a identificação da origem das informações 

ali replicadas (SCPC). Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) fixar o valor da 

causa em R$ 10.478,76 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

setenta e seis centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda; b) declarar a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada objeto da lide; e c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, e assim o faço, com resolução do 

mérito, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009936-85.2019.8.11.0001
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JESUEL HERMES FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009936-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESUEL HERMES FERREIRA DE PINHO REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESUEL HERMES FERREIRA DE PINHO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 
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indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA 

PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de prescrição suscitada na 

contestação, uma vez que a regra prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é a de 05 (cinco) 

anos, de acordo com o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais - 

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de interesse de agir - rejeitadaS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de inadimplentes - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR MANTIDO - RECURSO 

DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo 

com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo principal da ação é 

reparar os danos morais causados pela negativação do nome do 

consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a mesma 

indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, sob pena 

de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso 

XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro 

de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela 

deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos 

morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 136,54 (cento e trinta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que os débitos foram gerados em razão de real utilização dos 

serviços de telefonia vinculado a linha telefônica nº. (65) 9 9935-2283, 

contrato nº. 0238801878, habilitado em nome da parte Reclamante em 

07/02/2015 e cancelado posteriormente por inadimplência em 27/07/2015. 

A fim de corroborar suas alegações a Reclamada juntou o contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pela parte autora, cópia dos 

documentos pessoais da Reclamante, histórico de utilização dos serviços 

e pagamento das faturas de cobrança, comprovando de maneira 

inequívoca a relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a restrição impugnada pelo Reclamante, e que 

por sua vez, não foram impugnados. Analisando detidamente as provas 

dos autos, concluo que não assiste razão à reclamante, uma vez que os 

documentos juntados pela empresa ré comprovam de maneira inequívoca 

a contratação, utilização dos serviços de telefonia e pagamento de faturas 

da linha de nº. (65) 9 9935-2283. Quanto à assinatura aposta no contrato 

objeto da lide (contrato n. 0238801878), se mostra desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura 

apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido 

recurso. Por fim, certifico que é atribuição do órgão mantenedor a 

notificação prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no 

cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Em relação ao pedido 

contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, visto que restou 

devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. No que tange a condenação da parte autora em litigância 

de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a 

pagar a Reclamada o valor de R$ 136,54 (cento e trinta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1009721-12.2019.8.11.0001
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GRACYELLE MARCELINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009721-12.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GRACYELLE MARCELINA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GRACYELLE MARCELINA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a 
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instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação 

em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 209,75 (duzentos e nove reais e setenta e 

cinco centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os 

débitos foram gerados em razão de real utilização do plano VIVO 

CONTROLE DIGITAL 3GB, vinculado a linha telefônica nº. (65) 9 

9634-1822, contrato n. 0319266765, habilitado em nome da parte 

Reclamante em 09/08/2017 e cancelado posteriormente por inadimplência 

em 02/10/2019. A fim de corroborar suas alegações a Reclamada juntou o 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora, cópia dos documentos pessoais da Reclamante, histórico de 

utilização dos serviços e pagamento das faturas de cobrança, 

comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica existente entre as 

partes e a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição impugnada 

pelo Reclamante, e que por sua vez, não foram impugnados. Analisando 

detidamente as provas dos autos, concluo que não assiste razão à 

reclamante, uma vez que os documentos juntados pela empresa ré 

comprovam de maneira inequívoca a contratação, utilização dos serviços 

de telefonia e pagamento das faturas da linha de nº. (65) 9 9634-1822 por 

um considerável período de tempo. Quanto à assinatura aposta no 

contrato objeto da lide (contrato n. 0319266765), se mostra desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura 

apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido 

recurso. Por fim, certifico que é atribuição do órgão mantenedor a 

notificação prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no 

cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Em relação ao pedido 

contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, visto que restou 

devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. Contudo, a pretensão da Reclamada deve guardar 

consonância com o débito discutidos nessa demanda. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial e parcial procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada 

o valor de R$ 209,75 (duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012204-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012204-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILSON PINI REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDILSON 

PINI em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se nas 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 239,80 

(duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). De outro lado, a 

Reclamada alega em sua defesa que o débito foi gerado em razão da real 

utilização dos serviços de telefonia no pacote de serviços VIVO 

CONTROLE DIGITAL-2GB ILIM, vinculado a linha telefônica nº. (65) 9 

9615-1518, habilitado no nome da parte Reclamante em 30/05/2015 e 

cancelado posteriormente por inadimplência em 29/06/2019. Analisando 

detidamente os autos do processo, verifico que a parte reclamada, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente aos serviços de Telefonia prestados na linha nº. nº. (65) 9 

9615-1518, contrato conta nº. 0346514699, de titularidade da parte autora, 

bem como os débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos 

restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a 

parte autora utilizou os serviços do plano de telefonia e efetuou diversos 

pagamento de faturas de cobrança. Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à contratação do 

serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Anoto, por oportuno, que os débitos não adimplidos pelo 

autor junto à empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejou a 

anotação no SPC/SERASA, compreende as faturas dos meses de 

fevereiro a maio do ano de 2019. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Em relação ao pedido contraposto, entendo que merece parcial 

acolhimento, visto que restou devidamente comprovado nos autos a 

utilização do serviço sem a devida contraprestação de valores, assim 

como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial e procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011229-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR FELIPE BARRETO TEIXEIRA (REQUERIDO)

JAQUELINE DINIZ DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011229-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JAQUELINE 

DINIZ DE MATOS, VITOR FELIPE BARRETO TEIXEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VISUAL 

FORMATURAS LTDA-ME em desfavor de JAQUELINE DINIZ DE MATOS e 

VITOR FELIPE BARRETO TEIXEIRA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que é credora das reclamadas no total 
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atualizado de R$ 1.293,54 (um mil duzentos e noventa e três reais e 

cinquenta e quatro centavos), referente a venda de um álbum de 

fotografia conforme contrato anexo com a petição inicial, onde não logrou 

êxito em receber administrativamente. Nota-se que as reclamadas foram 

regularmente citadas (ID 25644668 e 25645305), mas não compareceram 

à audiência de conciliação e tão pouco apresentaram contestação nos 

autos, tornando-se revel. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e § único, do Novo 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Nesse sentindo, se a parte reclamada não produz as 

provas necessárias para comprovar o pagamento do débito cobrado 

nessa demanda, entendo não ser possível reconhecer o cumprimento do 

ônus que lhe incumbia, ou seja, trazer ao processo a prova verossímil de 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, restou 

incontroverso a relação jurídica entre as partes e o débito das 

Reclamadas, bem como aquisição do álbum de fotografias, sem a devida 

contraprestação dos valores. Entretanto, não assiste razão a parte autora 

em pleitear a incidência de multa sobre o valor da dívida, uma vez que não 

existe previsão contratual entre as partes. Anoto, por oportuno, que o 

valor original do débito deve ser atualizado de acordo com os critérios 

estabelecidos nessa decisão, montante esse a ser verificado no momento 

da elaboração do cálculo em cumprimento de sentença. Assim, outro 

caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar 

parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial para o fim de: a) decretar a revelia das reclamadas; e b) 

condenar solidariamente as reclamadas a pagar à parte autora a 

importância de R$ 1.268,18 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e 

dezoito centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC devidos da data do cálculo juntado em ID 24747580 dos autos 

(01/10/2019), e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011212-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLI APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011212-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMILLI APARECIDA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EMILI APARECIDA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora pleiteou em sua 

impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da reclamada, 

conforme fundamentação exposta na petição juntada em ID 26407826 dos 

autos. Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois a parte Reclamada 

foi devidamente representada na audiência de conciliação designada 

nesse juízo, contendo a carta de preposto juntada com o termo de 

audiência em ID 26333241 os requisitos necessários para conferir ao 

preposto os poderes de celebrar acordos, receber e dar quitação. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / 

PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada 

na contestação, pois os pedidos e a causa de pedir estão perfeitamente 

claros. Até porque a fundamentação jurídica exposta autoriza o pedido de 

dano moral formulado pelo autor, não sendo o caso de inépcia da peça 

inicial. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 1.765,90 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais e 

noventa centavos). De outro lado, em sede de contestação, a Reclamada 

não trouxe aos autos nenhum documento que indique à existência de 

relação jurídica referente ao débito objeto do processo ou exigibilidade da 

cobrança inscrita nos órgãos restritivos ao crédito. Consequentemente, 

inexiste nos autos qualquer contrato devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços e pagamento de 

boletos de cobrança. Situação essa que poderia comprovar a legitimidade 

da cobrança do débito objeto da demanda. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em relação 

ao dano moral, verifico que a parte autora não juntou ao processo 

documento hábil a comprovar a suposta negativação feita pela empresa 

Reclamada nos órgãos restritivos ao crédito. Ora, não há como 
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reconhecer a legitimidade das informações contidas no único documento 

de negativação apresentado pelo Reclamante, já que não foi emitido por 

órgão oficial mantenedor de cadastro de crédito. Desse modo, cabia a 

parte autora instruir o processo adequadamente, juntado ao processo o 

extrato de negativação emitido pelo SERASA/SPC/SCPC, e não apresentar 

um documento que sequer indica a fonte das informações replicadas (ID 

24743751). Embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida 

– fato incontroverso, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer 

que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida 

em sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. A CARTA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO SE PRESTA PARA COMPROVAR A EFETIVA 

INSCRIÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. 

INOBSERVANCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA NÃO GERA ABALO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. Embora a revelia induza à 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, essa presunção 

não é absoluta, podendo ser afastada quando os fatos alegados não 

ficam devida e minimamente comprovados pelo autor. No caso concreto, a 

autora deixou de juntar certidão do Serasa/SPC dando conta da efetiva 

inscrição indevida, pois, a mera notificação por carta de cobrança não se 

presta para tanto. Diante destas circunstâncias, considera-se 

inobservado o disposto no artigo 333, I, do CPC e, portanto, infundada a 

pretensão autoral. Sentença de improcedência mantida por seus próprios 

fundamentos, fulcro no artigo 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005644182, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 20/11/2015). 

Reputa-se assim, inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado, 

uma vez que não ocorreu a inscrição desabonadora nos órgãos de 

proteção ao crédito, atinente a cobrança discutida no processo em liça. 

Assim, tenho que a hipótese é de acolhimento parcial dos pedidos 

aduzidos na inicial, para tão somente declarar a inexistência de débitos 

entre os litigantes no processo em comento. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial para o fim 

de: a) declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e assim o faço, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALMEIDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009932-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA ALMEIDA SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AMANDA ALMEIDA SANTANA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada 

em sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz exsurgir 

a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. MÉRITO Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 830,07 

(oitocentos e trinta reais e sete centavos). De outro lado, em sede de 

contestação, a Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

indique à existência de relação jurídica referente ao débito objeto do 

processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos restritivos ao 

crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços e pagamento de boletos de cobrança. Situação essa que 

poderia comprovar a legitimidade da cobrança do débito objeto da 

demanda. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Em relação ao documento juntado pela parte autora, a fim de 

comprovar a inscrição indevida realizada pela Reclamada, entendo que 

esse é legítimo, tendo em vista a identificação da origem das informações 

ali replicadas (SPC). Importa consignar que a parte Reclamante possui 

outra anotação (ID 24406458) junto ao SPC/SERASA, no entanto, é 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de apontamento posterior, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse entendimento: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO 

POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
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385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE 

ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS 

DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial 

para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto desse processo; e b) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012891-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA MARIA DE OLIVEIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012891-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUMA MARIA DE OLIVEIRA LEMES REQUERIDO: NATIVAS BUFFET E 

RESTAURANTE EIRELI PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. 

Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que teve seu veículo avariado no 

estacionamento do estabelecimento Reclamado (pneu furado ou 

murchado), pleiteando, por isso, indenização por danos materiais, 

estimados em R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa 

centavos), bem como por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta: - que não houve a constatação de avaria no veículo da 

Reclamante, enquanto esteve estacionado no estabelecimento; - que 

inexistem provas do conserto do pneu do veículo da Reclamante, 

requerendo o indeferimento do pedido, sem impugnação pela Reclamante. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que assiste razão à Reclamada, pois inexiste nos 

autos demonstração inequívoca da avaria sustentada pela Reclamante, 

pois da fotografia colacionada ao feito não se constata a ocorrência de 

dano ao seu veículo, não havendo nos autos sequer comprovante de 

pagamento da reparação realizada ou da aquisição de pneu substitutivo, a 

justificar o pleito por reparação de danos materiais. Nesse contexto, 

tem-se que a demonstração do dano sustentado exige prova de natureza 

estritamente documental, de modo que a produção de prova testemunhal 

para comprovação de avaria ao seu pneu e respectiva reparação 

revela-se inócua. Desse modo, não restou demonstrada a prática de ato 

ilícito por parte da Reclamada e, por conseguinte, ausentes elementos 

para a responsabilização civil da Reclamada. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - PR93366 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007331-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU REQUERIDO: K L C - 

CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em suma, 

que: 1) se inscreveu no concurso para o cargo de Procurador Municipal 

de Campo Verde/MT, organizado pela Reclamada; 2) teve a isenção ao 

pagamento de inscrição deferida pela Reclamada; 3) no dia da realização 

da prova objetiva, foi surpreendido com a ausência de indicação do seu 

nome na lista de candidatos aptos para a realização do concurso, 

impossibilitando a realização da prova; 4) o edital nº 001/2019–E não foi 

transparente, requerendo, por isso, a reparação pela perda de uma 

chance, bem como indenização por danos morais e materiais, estes 

oriundos das despesas com o deslocamento ao local de prova. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

DA REVELIA. Verifica-se, da ata de audiência de conciliação realizada em 

24/10/2019 (id. 25382646), que foi registrada, na parte das ocorrências, a 

ausência da parte Reclamada ao ato processual, com pedido de aplicação 

dos efeitos da revelia, contrariando o registro da presença do preposto 

Gabriel Feguri no mesmo ato, inclusive, assinante do termo. Considerando 

a regularidade da representação processual, consoante documentos 

juntados aos autos (id. 25550459), tem-se que devidamente comprovada a 

presença da parte Reclamada ao ato processual, a ilustrar a ocorrência 

de erro na lavratura do termo. Assim, chama-se o feito à ordem para 

afastar a aplicação dos efeitos da revelia, diante da constatação da 

presença da parte Reclamada na audiência de conciliação realizada. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que não existe razão à parte Reclamante pois, ao 

contrário do sustentado, o pedido de isenção ao pagamento da taxa de 

inscrição foi indeferido pela banca organizadora do concurso, consoante 

tabela “I – PEDIDOS INDEFERIDOS”, do edital nº 001/2019-A (id. 23823215). 

Inexiste nos autos a demonstração de apresentação de recurso ao 

indeferimento do pedido de isenção, pelo Reclamante, com posterior 

deferimento, tampouco do pagamento da taxa no prazo assinalado no 

referido edital (art. 3º), ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo de 

direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Nesse contexto, diante dos fatos 

acima deliberados, que resultam na conclusão de ausência de 

homologação da inscrição do Reclamante, por falta de pagamento da 

respectiva taxa, é natural que o nome do Reclamante não seja mencionado 

no edital nº 001/2019–E, que indica os locais da prova objetiva, tampouco 

na lista de candidatos aptos para a sua realização, e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Isto posto, afasto os efeitos da revelia e, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018870-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHALLEN LEMES GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018870-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONHALLEN LEMES GUSMAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016990-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016990-05.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIO 

INACIO DA SILVA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência da ação. É sabido 

que o pleito de desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implica na extinção do processo sem resolução do mérito, 

conforme disposto no enunciado nº 90, do FONAJE. Dessa forma, 

homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBHARA VERONEZ DE JESUS (REQUERIDO)

JUAREZ ANDRE DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013701-64.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO PAES DE BARROS REQUERIDO: JUAREZ 

ANDRE DE AMORIM e BARBHARA VERONEZ DE JESUS Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos 

autos, a parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à 

audiência de tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a 

extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Transitado 

em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015313-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYCE CRISTINA CARVALHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015313-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAYCE CRISTINA CARVALHO DE MOURA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015842-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASLAN ALVES DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015842-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: WASLAN 

ALVES DE ASSIS Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008809-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTA NUNES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008809-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON EXECUTADO: JUSTA NUNES 

DE SANTANA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014741-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014741-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015273-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEI DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGENICO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015273-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINEI DA SILVA PRADO REQUERIDO: INGENICO DO BRASIL 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Dispensado o relatório, nos 
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termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA ROBERTA KANANDDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003232-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUDMYLLA ROBERTA KANANDDA SILVA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015333-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR DE ALMEIDA PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015333-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDENIR DE ALMEIDA PITON REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014983-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014983-40.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA ISABEL NUNES DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004569-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO YAMAMOTO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE CARVALHO LONGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004569-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSWALDO YAMAMOTO JUNIOR REQUERIDO: FELIPE DE 

CARVALHO LONGO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso 

Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002965-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020794-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAMARGO RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020794-78.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MICHELE CAMARGO RIBEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência da ação. É sabido 

que o pleito de desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implica na extinção do processo sem resolução do mérito, 

conforme disposto no enunciado nº 90, do FONAJE. Dessa forma, 

homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014821-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014821-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011860-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CESAR VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011860-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE 

EXECUTADO: WELITON CESAR VIEIRA DA SILVA Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018098-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO ROGGER DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018098-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRENO ROGGER DA SILVA MOURA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007256-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007256-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE:INEZ ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por 

dívida que alega ser indevida. Após contestação, a parte Reclamada junta 

proposta de contratação de produtos e serviços devidamente assinada, 

bem como documentos pessoais da Reclamante, a justificar a contratação 

do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 
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violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada (ID. 

25621441), ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte quando instada a se manifestar. De outro lado, a 

propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em 

primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007946-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGV CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007946-59.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: CGV 

CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro 

da importância paga a título de entrada (R$ 3.300,00 – três mil e trezentos 

reais), na celebração de contrato de compra e venda de bem imóvel, a 

qual foi retida por ocasião da rescisão contratual por inadimplemento da 

Reclamada, além de indenização por danos morais. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. - DA REVELIA DA RECLAMADA. A 

Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Preleciona o artigo 20, da Lei nº 9.099/95 que: "Não comparecendo 

o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." Assim, uma vez 

comprovado documentalmente pela parte Autora o pagamento no valor 

total de R$ 11.649,60 (onze mil seiscentos e quarenta e nove reais e 

sessenta centavos), dos quais R$ 3.300,00 (três mil reais e trezentos 

centavos) foram pagos na entrada, a título de comissão de corretagem, 

bem como a rescisão contratual por inadimplemento da Reclamada, com 

devolução de apenas R$ 8.349,60 (oito mil, trezentos e quarenta e nove 

reais e sessenta centavos), cumpria à parte Reclamada provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da Autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não se 

verificou no caso, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 

Cumpre ressaltar que o ressarcimento da comissão de corretagem, ainda 

que paga ao intermediador do negócio, diante da rescisão por 

inadimplemento da Reclamada, é medida escorreita com fundamento da 

reparação integral dos prejuízos suportados pela demandante, por culpa 

exclusiva da demandada. Nesse sentido: “EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO 
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DE CONTRATO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANO MORAL. 

QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA 

CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. REDUTORES. RESSARCIMENTO 

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. Legitimidade passiva. 

Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação 

integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência. Caracterizada a 

legitimidade passiva da apelante. Mérito. O atraso na entrega da unidade 

edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, 

motiva o pedido de rescisão do adquirente. Redutor ou cláusula penal por 

resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por 

resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado 

na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a 

entrega ou conclusão da obra. Comissão de corretagem. Fundamento da 

reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência. O prazo 

prescricional para pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título 

de comissão de corretagem, por decorrência da rescisão do contrato, é 

decenal. Precedentes da Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. 

Reconhecida a culpa da... construtora no desfazimento do negócio, 

justifica-se o ressarcimento dos valores a título de corretagem ao 

promitente comprador. Dano moral. Hipótese em que houve reiterado 

inadimplemento contratual, com atraso, superior a um ano, na entrega da 

obra. Caracterização do dano moral e imposição da obrigação de 

reparação. Montante da indenização. Hipótese em que o montante 

arbitrado pela sentença, da ordem de R$ 7.000,00, se revela compatível 

com as circunstâncias do caso, compensando suficientemente os autores 

pelo dano moral sofrido. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO 

DEMANDANTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA DESPROVIDA”. 

(TJ-RS – 19ª CC - Rapc Nº 70076383900 – Rel.ª Mylene Maria Michel – j. 

em 23/08/2018). Grifei. “EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

RESSARCIMENTO DE VALORES. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA 

DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. RETORNO AO STATUS QUO 

ANTE. PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO. RETENÇÃO DE VALORES. 

RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão 

contratual e ressarcimento de valores. O Magistrado de primeiro grau 

julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o retorno das partes 

ao status quo ante e condenando a construtora à devolução de todos os 

valores pagos pelo consumidor. 2. Aferida a culpa exclusiva do 

fornecedor (construtora) pela resolução contratual de promessa de 

compra e venda de imóvel, o retorno das partes ao status quo ante é 

medida que se impõe, devendo o fornecedor restituir ao consumidor 

lesado todas as quantias por ele despendidas, inclusive as devidas a título 

de comissão de corretagem, não havendo que se falar em quaisquer 

retenções por parte da construtora, especialemente quando não há 

previsão contratual que embase os pedidos. 3. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sentença mantida.” (TJ-DF – 5ª T - RI 

0701081-36.2017.8.07.0014 – Rel. Robson Barbosa de Azevedo – j. em 

07/08/2019). Grifei. A responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que 

se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se 

verificou no presente caso. Nesse contexto, tem-se que a devolução 

integral e de forma simples, porquanto não configurada cobrança indevida, 

do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), é que medida que se 

impõe. No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero 

descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, notoriamente 

diante da frustração de legítima expectativa criada pela Reclamante, 

corroborada pela demora na restituição dos valores investidos. Deste 

modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, VI c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a restituir ao 

Reclamante o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), acrescido 

de juros de 1% (um por cento) a.m., contados a partir da citação, e 

correção monetária (INPC), desde a rescisão contratual; b) condenar a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) a.m., contados a partir da citação, e correção monetária (INPC), 

desde o arbitramento; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, arquive-se. Publicada no 

sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin 

Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011302-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA CAETANA OLIVEIRA DOS ANJOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JULIANA CAETANA OLIVEIRA DOS ANJOS 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 
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razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a suposta anotação junto ao SPC/SERASA no valor 

de R$ 196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). De 

outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram 

gerados em razão de real utilização do plano de telefonia VIVO 

CONTROLE, vinculado na linha telefônica nº. (65) 9 9982-6530, contrato 

nº. 0317804602, habilitado em nome da parte Reclamante em 26/07/2017 e 

cancelado posteriormente por inadimplência. Analisando detidamente os 

autos do processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação contratual 

referente a linha telefônica nº. (65) 9 9982-6530, contrato nº. 

0317804602, de titularidade da parte autora, bem como os débitos que 

deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Além 

disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora realizou a 

migração da linha pré-paga para o plano controle em 26/07/2017, 

usufruindo dos serviços contratados e efetuando o pagamento das 

faturas de cobrança até o mês de novembro de 2017. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Em relação ao pedido contraposto, 

entendo que merece parcial acolhimento, visto que restou devidamente 

comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. No que tange a condenação da parte autora em litigância 

de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a 

pagar a Reclamada o valor de R$ 196,77 (cento e noventa e seis reais e 

setenta e sete centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007510-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUCYNIRA ALBUQUERQUE SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o fornecimento de energia elétrica na 

UC 6/2544433-2, bem como indenização por danos morais em razão da 

negativa de fornecimento, pela Reclamada. Visando demonstrar sua 

irresignação, a parte Reclamante apresentou fotografias que ilustram as 

instalações técnicas da UC mencionada (id. 24059936), registrando sua 

adequação para o recebimento de energia. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 23866942). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se 

pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou 

no presente caso. Apresentadas provas que corroboram o fato 

constitutivo do direito da parte Autora, a saber: a adequação das 

instalações da UC 6/2544433-2, para o recebimento de energia, caberia à 

parte Reclamada impugná-las especificamente, por força do disposto no 

art. 341 do CPC, apresentando prova tecnicamente hábil para ilustrar que 

as instalações de responsabilidade da Reclamante estão em desacordo 

com os padrões de segurança atuais, bem como indicando 

especificamente a irregularidade constatada, não servindo “tela sistêmica” 

isolada e eventualmente apresentada para tal fim. Nesse sentido: 

“EMENTA ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA APÓS A TROCA DE POSTE. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DE 

QUE O POSTE INSTALADO PELA AUTORA ESTARIA FORA DOS 
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PADRÕES. PROVA DE QUE PARTE AUTORA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS 

DA CONCESSIONÁRIA. A matéria, objeto da presente ação está bem posta 

nos autos, não havendo qualquer razão para a realização de prova 

pericial, como alegado pela ora recorrente. Por isso, não há complexidade 

da na causa a afastar a competência do Juizado Especial Cível. No mérito, 

o presente caso versa sobre a notificação feita pela ré para que a autora 

providenciasse a substituição do poste de energia elétrica, conforme novo 

padrão da empresa concessionária. Ocorre que a notificação de fl. 09 se 

limita a referir que o posto está fora do padrão, sem especificar, como 

cumpria fazer, qual a inadequação haveria em relação aos padrões 

exigidos pela ré (exemplo: altura, material do poste, etc). Sendo a autora 

pessoa de parcos recursos, beneficiária do programa bolsa família , não 

pode ser compelida a trocar o poste que adquiriu com dificuldades, por 

alegadamente estar fora dos padrões, sem que se saiba especificamente 

qual a inadequação constatada. Sendo o serviço de energia elétrica 

essencial, deve ser prestado de forma... adequada, eficiente e contínua, 

conforme art. 22 do CDC . Logo, deve a ré providenciar a ligação da 

energia elétrica na residência da autora, no prazo referido na sentença, 

sob pena de incidência da multa diária fixada na decisão recorrida que, 

todavia, deve antecedida de notificação pessoal da demandada. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71007806862 - 2ª TR – REL. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. em 

08/08/2018). Grifei. Assim, não comprovada a irregularidade nas 

instalações da UC 6/2544433-2, tem-se que indevida a negativa de 

fornecimento de energia elétrica, devendo ser prontamente restabelecida. 

Por fim, no caso concreto, consubstanciado na negativa de fornecimento 

de serviço essencial, por si só, configura dano extrapatrimonial “in re 

ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda 

das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 

299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente 

condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: a) determinar o 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/2544433-2, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); b) condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção 

monetária (INPC) desde o arbitramento; c) tratando-se de condenação por 

ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013218-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA VALADARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013218-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA VALADARES DA SILVA REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em 

síntese: - que contratou da Reclamada serviço de seguro, o qual assegura 

o pagamento de dívida contraída junto a Reclamada, de até R$ 1.000,00 

(um mil reais), em caso de desemprego do segurado; - que, em 

25/03/2019, protocolou na loja Reclamada o pedido de cobertura do 

seguro, para pagamento de dívida no valor de R$ 1.399,00 (um mil, 

trezentos e noventa e nove reais), apresentando os documentos 

necessários, ocasião em que a atendente solicitou prazo de 30 (trinta) 

dias para retorno; - que após o prazo, foi informada que, apesar de 

encaminhada a documentação, esta não constava no sistema da 

Reclamada; - que entrou em contato por telefone com a Reclamada, 

registrado sob o protocolo nº 149299964, sendo orientada a encaminhar a 

documentação por e-mail para avisodesemprego@midwayfinanceira.com; 

- que, depois de enviada a documentação ao referido endereço eletrônico, 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC, 

requerendo, por isso, a declaração de inexigibilidade do valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), o afastamento dos juros e correção incidentes 

sobre o remanescente do débito incontroverso (R$ 399,00 – trezentos e 

noventa e nove reais), a exclusão da restrição decorrente e indenização 

por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada defende: - que inexiste 

demonstração do encaminhamento dos documentos necessários para a 

cobertura do seguro; - que o e-mail encaminhado pela Reclamante contém 

endereço eletrônico incompleto da Reclamada; - que não há demonstração 

de ato ilícito praticado pela Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. A Reclamada suscita sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da presente reclamação, sob o argumento de que a contratação 

discutida foi travada apenas entre a parte Reclamante e a empresa 

seguradora, tratando-se de mera estipulante do contrato de seguro. De 

acordo com a Teoria da Responsabilidade Objetiva, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da 

existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores 

por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as 

regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá 

voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em 

conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito 

de regresso. É uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do 

Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, e 18, expressamente 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia negocial, incluindo aquele intermedeia a contratação. Ademais, 

percebe-se que toda a contratação, contato para a comunicação do 

sinistro e orientação do procedimento correto foi feito diretamente com a 

Reclamada, atuando como se fosse a própria responsável pelo seguro 

contratado pela Reclamante, donde surge sua legitimidade para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Nesse sentido: “EMENTA: SEGURO DE 

VIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

APARÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AGIU COMO SE FOSSE A 

SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da 

teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente 

justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a 

estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age 

como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando 

todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a 

documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da 

indenização securitária." (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2015). SENTENÇA MANTIDA NA 

INTEGRALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 

MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-SC - AC 
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0001958-06.2014.8.24.0028 – Rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade – j. em 

11/04/2019). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar. - DO INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. Apesar de inoportuna, a presente preliminar, por se 

confundir com o mérito, passo a analisar suas razões com ele. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Inexiste demonstração do atendimento das condições previstas 

contratualmente, pela Reclamante, para a cobertura do seguro reclamado, 

pois não há provas de que os documentos necessários para a 

formalização do sinistro foram presencialmente protocolados na 

Reclamada, tampouco da entrega dos mesmos, via Correios ou via e-mail, 

pois o rastreamento de correspondência juntado não ilustra o teor da 

mercadoria rastreada e o endereço eletrônico indicado no documento de 

id. 25294654 é diverso do informado na ligação mantida entre as partes 

(áudio apresentado na contestação – id. 26726590). Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Assim, tem-se que ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Isto 

posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005010-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005010-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Considerando a incorporação da TIM CELULAR S.A pela 

TIM S.A, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

31/10/2018, acolho a preliminar suscitada a fim de retificar o polo passivo, 

passando a constar TIM S/A. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, tendo em vista que, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, a tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior às vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o restabelecimento do serviço de 

telefonia contratado com a Reclamada, para a linha nº ((65) 98403-9109), 

bem como a reparação pelos danos materiais suportados com a recarga 

de crédito em outra linha, nº ((65) 98163-9109), adquirida em substituição 

à original, enquanto bloqueada aquela, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), e com o pagamento do serviço não prestado, no 

valor de R$ 228,92 (duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos), além dos danos morais decorrentes. Para corroborar sua 

irresignação, apresentou protocolos de atendimento junto a Reclamada, 

corroborando a reclamação da interrupção do serviço de telefonia da linha 

nº ((65) 98403-9109), bem como comprovante de pagamento ilustrando a 

compra de outro chip. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

23030686). No caso concreto, é incontestável a falha na prestação do 

serviço contratado pelo Reclamante, pois a Reclamada não comprovou a 

regularidade na prestação do serviço reclamado, tampouco impugnou os 

protocolos de atendimento que ilustram a reclamação feita pela 

Reclamante, deixando de desconstituir o direito da Reclamante, ônus que 

lhe incumbia, por força do disposto no art. 373, II, do CPC. Deste modo, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 
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responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Em relação ao dano 

material, inexistindo demonstração dos pagamentos realizados pela 

Reclamante, tem-se que não comprovados os prejuízos sustentados, de 

modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por fim, não 

se pode olvidar o longo período em que a Reclamante se viu impedida de 

fazer uso de serviço tido como essencial, notoriamente para a prática de 

sua atividade profissional, afrontando negativa e diretamente os seus 

direitos da personalidade, revela dano na esfera extrapatrimonial da parte 

Reclamante. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. 

Sendo a Ré parte ativa no processo de portabilidade do telefone da 

consumidora, resta configurada a sua responsabilidade. Configurada a 

falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na impossibilidade 

de utilização da linha, aliada às várias reclamações que perduram durante 

período excessivo de tempo, resta configurado o dano moral”. (TJ-MG - 

Apelação Cível 10000181259912001 - Data de publicação: 05/04/2019 – 

Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant) Por fim, considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitivos os efeitos da tutela 

antecipada (id. id. 23030686); b) condenar a parte Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m desde a citação e 

correção monetária (INPC) desde o arbitramento; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) indeferir o 

pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Determino que a Gestora proceda às devidas 

alterações no sistema Projudi, passando a constar a parte Reclamada 

como “TIM S/A”. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Processo Número: 1007778-57.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007778-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DOUGLAS SILVEIRA LEITE REQUERIDO: MARIO MARCIO FIGUEIREDO 

FIESQUI PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que, em 2014, deu em pagamento de dívida 

contraída com o Reclamante a motocicleta HONDA CG 125 TITAN KSE, 

fabricação e modelo 2003/2003, placa JZQ-3785, chassi 

9C2JC30213R638866, código RENAVAM 804833117, de sua propriedade; 

- que a transferência da propriedade do veículo não foi providenciada pelo 

Reclamado; - que, desde então, foram gerados débitos em nome do 

Reclamante, oriundos de infrações de trânsito e encargos financeiros 

relativos à motocicleta, requerendo, por isso, a transferência da 

titularidade do veículo ao Reclamado, bem como dos débitos e penalidades 

por infração de trânsito, desde a data da transação, além de indenização 

por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o veículo foi 

vendido a pessoa estranha à lide; - que figurou como mero intermediador 

da compra e venda havida entre o Reclamante e terceiro; - que nunca 

usou ou foi proprietário de fato do veículo. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. No caso, verifica-se que, para o 

deslinde do feito, revela-se necessária a inclusão do adquirente do veículo 

discutido, no polo passivo da ação, por se tratar de caso de litisconsórcio 

necessário, nos termos do disposto no art. 114 do CPC. Todavia, diante da 

vedação de qualquer forma de intervenção de terceiro no rito dos 

Juizados Especiais, tem-se que o chamamento ao processo do 

responsável de fato pelo veículo, diante da controvérsia sobre a posse e 

situação do bem, é inviável, o que evidencia a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse 

sentido: “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INCLUSÃO DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL NA LIDE - QUESTÃO DE ORDEM 

SENTENÇA CASSADA. - O litisconsórcio necessário se caracteriza 

quando diversas pessoas são titulares de direitos derivantes do mesmo 

título, do mesmo fato jurídico. Existe uma coligação entre as partes na 

condição de autores ou de réus, pois não é possível cindir determinada 

relação jurídica. - Em havendo dois certificados de registro de veículo 

(CRV) relativos ao mesmo veiculo mas com proprietários distintos, 

imprescindível que todos figurem na relação jurídica processual. - 

Trata-se, portanto, a hipótese de evidente litisconsórcio passivo 

necessário, de sorte que a ausência de citação de um dos réus que 

deveria participar da lide acarreta a inevitável nulidade dos atos 

processuais praticados, inclusive da sentença de mérito proferida. - 

Preliminar suscitada e pertinente para determinar a cassação da 

sentença”. (TJ-MG - AC 10344100005059001 – relª. Lílian Maciel Santos – 

j. em 11/05/2017) Ante o exposto, com amparo no art. 10 da Lei nº 

9.099/95 c.c art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA JAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004941-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANI APARECIDA JAMES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante pretende a 

devolução em dobro de cobrança indevidamente lançada na fatura do 

serviço de telefonia mantida com a Reclamada, porquanto relativa a 

serviços adicionais não contratados. Pugna, ainda, por indenização por 

danos morais. Em sede de defesa, a parte Reclamada sustenta a 

legalidade da cobrança e a inexistência de danos passiveis de reparação. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. No 

caso, o procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado 

Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento 

simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do 

art. 396 ao art. 404 do CPC. Nesse sentido: "Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO 

FEITO. 1- Recorre a autora pretendendo a reforma da sentença que julgou 

improcedente o pedido de exibição de toda a documentação, extratos e 

informações relativas às operações bancárias que contenham o seu CPF 

ou o seu nome, sob pena de confissão. 2- A postulação para a exibição 

deve ser formulada no juízo competente, haja vista a incompatibilidade com 

o rito do Juizado Especial Cível para apreciar a referida pretensão. 

SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO." (TJRS - 1ª TR - RI nº 

0051068-71.2015.8.21.9000 - relª. juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS 

FACCHINI - j. 26/04/2016). Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante apresentou faturas de cobrança do serviço de telefonia 

contratado da Reclamada, vencidas entre março/2019 e junho/2019, 

indicando a inclusão de serviço denominado “VIVO CONTROLE SERV 

DIGITAL I”, no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos). 

Instada a se defender, a parte Reclamada deixou de apresentar provas 

ilustrando a contratação específica do referido serviço, a justificar sua 

inclusão nas faturas emitidas à Reclamante. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 23220842). Em que pese a alegação de que o serviço de telefonia 

contratado pela Reclamante inclui os serviços adicionais reclamados, é 

inconteste que o valor cobrado pelos referidos serviços resultou em 

acréscimo na fatura de cobrança, ilustrando a autonomia de tais serviços 

em relação ao contratado. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda 

que existente vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, caracterizada está 

a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Portanto, diante da demonstração da prática de débito 

indevido relativo a serviços não contratados, tem-se que a condenação da 

Reclamada à restituição na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC é 

medida imperiosa. Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte 

Reclamante, cuja demonstração se exige por não ser o caso de dano 

presumido. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA 

PROVA DA DEMANDADA. ART. 333,II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. 

CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS 

INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, 

DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3º, IV, DO CPC. 

DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI 

SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS ? 1ª T - RI nº 

71005575188/RS ? rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo ? j. 01/10/2015 

? p. 05/10/2015). Grifei. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) 

tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 23220842); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

43,96 (quarenta e três reais e noventa e seis centavos), em dobro, a título 

de repetição do indébito, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) desde o efetivo desembolso e c) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008532-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEBURCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))
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RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008532-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE TEBURCIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais e materiais 

decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica 

na sua residência. No caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria 

sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na sua residência, não servindo o 

protocolo de atendimento para tal fim, sobretudo porque sequer identifica o 

usuário do atendimento. Tampouco restou comprovada as despesas com 

a aquisição dos medicamentos reclamados, pois não apresentado nenhum 

comprovante de pagamento ilustrando o gasto sustentado. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, 

no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir 

relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da 

prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a 

mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a 

verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Portanto, não havendo demonstração efetiva 

da prática de cobrança vexatória, não há que se falar falha na prestação 

do serviço pela demandada, porquanto não presumida. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009934-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009934-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSICA PEREIRA LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Verifico que a parte Reclamante não instruiu a inicial 

com o documento indispensável, qual seja, o comprovante de pagamento 

de custas, repetindo demanda já extinta em razão da contumácia (autuada 

sob o nº 80660127820178110001), limitando-se a apresentar pedido de 

gratuidade neste feito. Cumpre ressaltar que ambas as demandas 

pretendem a reparação por danos morais decorrentes da mesma matéria 

jornalística veiculada pela Reclamada, ilustrando a identidade entre as 

causas de pedir e pedidos, apesar da narrativa dos fatos ter se dado de 

maneira ligeiramente diferente, natural da representação por causídicos 

diversos. No caso, a gratuidade deve ser requerida no processo onde 

ocorreu a extinção e, lá deferida, surtirá efeito nas pretensões 

posteriores, situação não verificada no feito retromencionado. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o feito sem 

apreciação de mérito. Ressaltando que não há prejuízo a novo ajuizamento 

da demanda, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009825-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009825-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDESIO LEMES DA SILVA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A., VIA VAREJO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª RECLAMADA. A 2ª 

Reclamada suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

presente reclamação, sob o argumento de que a contratação discutida foi 

travada apenas entre a parte Reclamante e a 1ª Reclamada. É uníssono o 

entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, 

parágrafo único, e 18, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele 

faz a intermediação da contratação. Nesse sentido: “Ementa: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA SEGURADORA 

VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DUAS PARCELAS DO 

PRÊMIO DE SEGURO ATRASADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO 

AUTOMÁTICO. CONDENAÇÃO DO BANCO AO SEGURO DE INDENIZAÇÃO 

POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de 

improcedência proferida em ação de cobrança de benefício securitário. 2. 

De acordo com o apelo, a beneficiária de seguro de vida pede a reforma 

da sentença para que o Banco do Brasil seja condenado ao pagamento de 

indenização securitária por morte do segurado, afirmando que não é 

possível o cancelamento automático do seguro de vida mesmo quando há 

atraso no pagamento do prêmio, tendo que ser comprovada a constituição 

em mora do segurado. 2.2. A recorrente também suscita a ilegitimidade 

passiva da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que compareceu 

espontaneamente ao feito, para figurar como requerida no processo. 

2.2.1. Em contrarrazões, o Banco do Brasil suscita a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que é o banco líder do grupo econômico a 

que pertence a companhia seguradora. 3. Preliminares de ilegitimidade 

passiva rejeitadas. É inconteste a responsabilidade solidária entre a 

instituição financeira e a seguradora, no âmbito dos contratos de seguro. 

3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "Na esteira de 

precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia 

seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, 

implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco 

perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, 

DJe 13/11/2012). 4. Ainda que os pagamentos de parcelas do prêmio 

estejam em atraso, o cancelamento do contrato de seguro só pode ocorrer 

mediante prévia constituição em mora do segurado, por interpelação 

específica (...)” (TJ-DF - 0026564-04.2015.8.07.0007 – Rel.: João Egmont - 

Data de publicação: 12/03/2018). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar 

suscitada pela 2ª Reclamada, porquanto responsável pela intermediação 

do serviço reclamado, integrando a cadeia de fornecimento. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a condenação das partes 

Reclamadas ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 

2.242,90 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), 

diante da recusa na cobertura de sinistro abrangido pelo contrato de 

seguro firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais. 

Já as Reclamadas defendem a legalidade da negativa, uma vez que o 

contrato de seguro firmado entre as partes, para o aparelho celular 

adquirido pelo Reclamante, expressamente exclui da cobertura sinistro 

oriundo de furto simples, tal como verificado no caso. No caso, verifico 

que assiste razão às partes Reclamadas, pois o contrato colacionado aos 

autos expressamente dispõe que a cobertura do seguro contratado se 

restringe, em caso de furto, ao tipo penal na forma qualificada, excluindo 

sinistros oriundos de furto simples, como ocorrido com a parte 

Reclamante, fato não impugnado pela parte Reclamante. Portanto, inexiste 

dever de reparar, porquanto ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Nesse sentido: “EMENTA Seguros. 

Seguro residencial. Ação condenatória. Roubo de celular, notebook, 

óculos e instrumentos musicais. Sinistro com cobertura expressamente 

excluída. Ausência da configuração do dever de indenizar. A seguradora 

apenas deve ser compelida a indenizar as garantias expressamente 

contratadas na apólice. Não há porque se ter como abusiva cláusula que 

aparece de forma clara no contrato e está plenamente compreensível à 

leitura de um leigo. Não incide nesse caso a disposição inserida no Código 

de Defesa do Consumidor a respeito da interpretação mais benéfica ao 

consumidor, exatamente porque não se trata de interpretação de cláusula, 

mas de simples leitura dos termos da avença. Apelo não provido”. (TJ-RS 

– 6ª CC - Rapc 70078609831 - Rel.: Ney Wiedemann Neto – j. em 

30/08/2018). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008010-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008010-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 
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do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. As provas coligidas aos autos comprovam o 

efetivo bloqueio e impedimento de movimentação da conta de titularidade 

do Reclamante, utilizada para recebimento e realização de pagamentos, 

além da retenção de crédito deste, fato reconhecido pela própria 

Reclamada que se limita a imputar ao Reclamante a responsabilidade pelo 

fato, mas nada se pronunciando a respeito da comunicação feita pelo 

demandante solicitando providências, tampouco sobre adoção dos 

procedimentos indicados para a solução do problema, sem êxito. Assim, 

constata-se que a Reclamada foi falha no seu dever de informação, 

perante o consumidor, deixando de prestar-lhe atendimento adequado 

para a solução do problema vivenciado pelo Reclamante. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa, na forma do artigo 14 do CDC. A medida adotada pelo site 

demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio 

integral da conta da parte Reclamante por vários dias, com retenção 

indevida de crédito, sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do 

problema, mostrou-se inadequado e desnecessário para o fim pretendido, 

não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos 

gravosos e aptos para o alcance do mesmo fim. Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado. No caso concreto, o fato 

ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da 

vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “EMENTA: Suspensão 

da conta do autor sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de 

eventual regularização dos anúncios. Bloqueio abusivo dos valores 

depositados no Mercado Pago. Ausência de prova de pagamento, pela ré, 

da diferença de frete. Dano moral configurado. Indenização devida. 

Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. 

Recurso improvido”. (TJ-SP - Apelação Cível 1115484-81.2016.8.26.0100 

– Relatora: Maria Claudia Bedotti - Data de publicação: 11/04/2019). 

Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos 

materiais, inexistindo demonstração de defeito na máquina de cartão de 

crédito adquirida ou seu impedimento de uso, conclui-se pela ausência de 

comprovação dos prejuízos patrimoniais sustentados pelo Reclamante, 

devendo ser indeferido. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) determinar o 

desbloqueio da conta de titularidade do Reclamante; b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data e c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) 

indeferir o pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009658-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009658-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OSMAR LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada apresenta faturas e telas sistêmicas, ilustrando a origem do 

débito defendido. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

manutenção da inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 
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termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, posteriores à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as 

partes, no valor de R$ 185,48 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007166-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LORENA VIEIRA PAULINO REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o ressarcimento das despesas com a 

realização de exame de Ultrassom Morfológica, cuja cobertura foi 

recusada pela operadora de plano de saúde Reclamada, bem como 

indenização por danos morais oriundos da negativa de cobertura. Para 

corroborar sua irresignação, a parte Reclamante apresentou resposta 

emitida pela Reclamada, em atenção à solicitação de realização do exame 

pelo plano de saúde, informando que não foi concedida autorização; nota 

fiscal ilustrando o pagamento do exame, no valor de R$ 360,00 (trezentos 

e sessenta reais); e solicitação de realização do mencionado exame, 

emitida por médico ginecologista, para fins de pré-natal. Em defesa, a 

parte Reclamada afirma que não houve negativa de cobertura, mas mera 

demora na sua autorização, de modo que o ônus da antecipação da 

realização do exame por parte da Reclamante não pode ser imputado à 

Reclamada, porquanto voluntariamente realizado pela Reclamante. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 
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cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso, verifico que assiste razão à parte Reclamante, pois 

dos documentos colacionados à inicial é possível depreender a recusa da 

realização do exame, por duas oportunidades, levando a Reclamante a 

procurar por seus próprios meios a realização do exame, indicado para 

pré-natal, donde surge a pretensão de ser ressarcidas pelos custos 

decorrentes. É oportuno salientar que não cabe à Reclamada fazer juízo 

acerca da natureza de urgência ou não do pedido de exame solicitado por 

médico competente para tanto, de modo que a recusa, por duas vezes, da 

autorização para realização do exame, consubstanciada na necessidade 

de realizar auditoria do pedido, revela-se abusiva e desarrazoada. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Nesse sentido: “EMENTA PLANO DE SAÚDE. DOENÇA 

PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICÁVEL DE EXAME E INDEVIDO 

CANCELMANETO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA 

A REALIZAÇÃO DO EXAME. DANO MORAL. 1. Sem prova da doença 

preexistente e de má-fé do beneficiário do plano de saúde, não se justifica 

a recusa de cobertura para o exame de ressonância magnética, cujo 

respectivo valor deve ser ressarcido ao autor. 2. Arecusa injustificada e o 

indevido cancelamento do contrato causaram dano moral, cuja 

compensação foi assegurada em valor que comporta majoração ?? de R$ 

3.000,00 para R$ 10.000,00 - de modo a atender aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.”. (TJ-DF – RApc 20130110796676 – 

Rel. Fernando Habibe – j. em 29/04/2015). O fato reconhecido extrapola a 

seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da injustificada 

negativa de cobertura de exame médico necessário para pré-natal, 

gerando desnecessária aflição psicológica na Reclamante. Considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: 

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a Reclamada a 

ressarcir à Reclamante o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde o desembolso; b) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e 

correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010045-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TANIA SOBOLESKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela 

jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias 

administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de 

comprovante de endereço em nome da parte, bastando sua indicação. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, escorreita a manutenção da inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento ilustrando a origem 

do débito defendido. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que 

existente em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 
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gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 571,26 (quinhentos e setenta e um 

reais e vinte e seis centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007963-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DALMY FERREIRA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007963-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIENE DALMY FERREIRA MESQUITA REQUERIDO: PRIMOS AUTOMOVEIS 

EIRELI - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos materiais, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e morais, oriundos de vício 

apresentado em veículo adquirido da parte Reclamada e não reparado, 

apesar de reclamado no prazo legal. Para corroborar sua irresignação, a 

parte Reclamante apresentou ordem de serviço e comprovante de 

pagamento do conserto do problema apresentado no veículo discutido; 

Termo de acordo firmado junto ao PROCON, pelo qual a parte Reclamada 

se comprometeu a arcar com as despesas do referido conserto; cópia de 

conversas travadas com representante da Reclamada, via whatsapp, 

condicionando o pagamento do conserto ao prévio reconhecimento de 

firma em instrumento particular que dá quitação ao ajuste, dentre outros. 

Em defesa, a parte Reclamada não refuta o vício apresentado no veículo 

vendido à Reclamante, tampouco a obrigação assumida de arcar com as 

despesas do conserto realizado, limitando-se a imputar a responsabilidade 

pelo não pagamento à própria Reclamante. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do CDC. É fato incontroverso nos autos que o veículo 

adquirido pela parte Reclamante, comercializado pela Reclamada, 

apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio para o uso, fato que 

foi levado ao conhecimento da parte Reclamada no prazo legal, a qual, 

todavia, quedou inerte, sujeitando a Reclamante à procura, por seus 

próprios meios, da reparação do vício. É inconteste, ainda, que a 

Reclamada somente assumiu o dever de arcar com as despesas da 

reparação depois de intentada reclamação no PROCON, no entanto, sem a 

devida concretização, diante do condicionamento abusivo do pagamento à 

prévia quitação da obrigação pela Reclamante, a qual não foi 

implementada, restando à Reclamante providenciar o pagamento da 

reparação do vício por meio de terceiros. Durante esse período, a parte 
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Reclamante se viu impedida de usufruir do bem adquirido, frustrando 

legítima expectativa empregada com investimento, sobretudo diante das 

circunstâncias particulares do caso, considerando a natureza de bem 

essencial do aparelho de ar-condicionado do veículo, em razão das 

condições climáticas desta cidade. Cumpre destacar que o 

condicionamento do pagamento das despesas com a reparação do 

ar-condicionado, que já deveria ter sido providenciada pela Reclamada, à 

prévia quitação da obrigação, revela-se abusiva e desprovida de 

fundamento legal, ilustrando a imposição de verdadeiros obstáculos para a 

concretização do direito da Reclamante. O dano surge da peculiaridade do 

caso, em vista de não se tratar tão somente da má qualidade do produto, 

mas também de atrasos injustificáveis, atendimentos ruins, bem como 

desídia e desrespeito ao consumidor, frustrando sua pretensão de fazer 

uso comum de bem tido como durável. Ao final, a consumidora pagou por 

um produto e recebeu em troca transtornos e desgastes. Assim, a 

conduta noticiada ostenta potencial ofensa a direito da personalidade da 

parte Reclamante, a qual faz jus à compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que foi submetida a mais de uma 

tentativa frustrada de resolução do problema, experimentando assim 

diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento 

corriqueiro. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Dessa forma, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) a pagar à Reclamante o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, com juros 

de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o 

desembolso; b) a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) 

a partir desta data (súmula 362 do STJ) c) tratando-se de condenação por 

ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008067-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTINS ARANTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008067-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURICIO MARTINS ARANTES - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Demonstrado pela parte Reclamante a danificação de aparelhos 

eletrônicos, em razão da ocorrência de descarga elétrica em sua UC 

(08/05/2019), oriunda de forte tempestade, apresentando, inclusive, 

certidão emitida pelo INMET atestando que houve chuva e vento forte na 

data mencionada, laudo técnico e orçamento para o conserto dos bens 

danificados por descarga elétrica, bem como, a solicitação de atendimento 

junto à Empresa Reclamada (protocolo nº. 57077088). Em contestação, a 

parte Reclamada não afasta a ocorrência da descarga elétrica, ignora a 

certidão, laudo e orçamentos apresentados pela parte Reclamante e 

limita-se defender a inexistência de prova do nexo causal, com evidente 

descumprimento das determinações contidas na Res. 414/2010-ANEEL, 

nos artigos 205 (não afastou tecnicamente a ocorrência da oscilação de 

energia na data indicada e o dano), 206 (não verificou o aparelho 

danificado e não oportunizou empresa autorizada para que o consumidor 

encaminhasse) e 2011 (não reconheceu o laudo apresentado pelo 

consumidor). No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso, tenho que restou incontroversa a falha 

na prestação dos serviços da Empresa Reclamada, uma vez que ao 

consumidor é impossível comprovar no sistema de distribuição de energia 

a ocorrência da descarga elétrica e muito menos as oscilações de tensão, 

restando à Reclamada a demonstração da sua não ocorrência e, se 

ocorrida, a não relação com o estrago do aparelho eletrônico. No sistema 

do juizado especial não há espaço para a realização de prova pericial, 
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portanto, nos termos do que determina a Res. 414/2010-ANEEL, caberia à 

parte Reclamada a produção desta prova em contestação, posto não ser 

possível a prova pericial em audiência de instrução. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Nesse sentido: “EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação 

regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos 

direitos do consumidor que foi indenizado – Petição inicial suficientemente 

instruída com a documentação indispensável – Danos sofridos por 

consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos 

eletrônicos por pico de energia e descarga atmosférica (queda de raios) - 

Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no 

sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, 

consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco 

inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito 

interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida 

(arts. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de 

segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de 

energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento 

comprovado do dano material pela autora ao consumidor - Procedência 

mantida - Recurso improvido”. (TJ-SP – Rapc 1007438-26.2018.8.26.0068 

– Rel. Correa Lima – j. em 02/09/2019). Tratando-se de instrumentos de 

trabalho, a injustificada resistência da Empresa Reclamada em solucionar 

o problema extrapola o mero dissabor e constitui verdadeira angústia ao 

consumidor que, no caso, reconheço como dano moral. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Quanto aos danos materiais, verifico a demonstração de prejuízos 

apurados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante indicado nos 

orçamentos de conserto apresentados pelo Reclamante. No que se refere 

aos equipamentos que foram permanentemente danificados, inexistindo 

prova do valor despendido pelo Reclamante na sua aquisição e do estado 

de conservação do bem, quando do seu perecimento, prejudicada está a 

mensuração do dano suportado pelo Autor, neste particular, não servindo 

anúncios aleatórios de bens em diferentes estados de conservação para 

tal fim. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) a restituir à parte Reclamante o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por dano material, 

corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados da citação válida; b) ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009953-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser 

entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada 

em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, 

contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de 

prova”, não é possível reconhecer a preliminar, motivo pelo qual, rejeito. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato reclamado na petição inicial versa sobre a cobrança de 

valores elevados, requerendo a revisão das faturas vencidas entre 

01/04/2014 e 05/07/2016, e a reversão da suspensão do serviço de água 

realizada em data não informada. A demonstrar seu inconformismo, a 

parte Reclamante apresenta histórico de faturas. No caso, embora a parte 

Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do 

serviço de água, não provou qualquer irregularidade na medição do 

consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou 

seja, permanecendo na esfera da alegação. Inexiste prova produzida pela 
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parte Reclamante indicando a absoluta regularidade do sistema 

hidrosanitário da UC. De outro lado, em sede de Contestação, a parte 

Reclamada apresentou os termos referentes às vistorias realizadas, pelos 

quais atestou: “- CONFORME REVISÃO DE LEITURA DO DIA 21/11/14, 

FISCAL CONFIRMOU A LEITURA DE: 355, HD EXTERNO E LACRADO 

LEITURALIDA EM 18/11/14 = 346”; “- Conforme revisão de Leitura FEITA 

DIA 21/10/2014: Leitura dia 17/10/2014 = 196 Leitura dia 21/10/2014 = 227 

hd externo e lacrado. Fatura analisada pela Crítica, orientar Cliente 

vistoriar suas instalações hidráulicas, para sanar possíveis vazamentos”; 

“- leitura 0090 hidrometro lacrado, ligado, normal”, bem como, apresentou 

fotos dos testes realizados na referida UC (id. 26362628, 26362631 e 

26362634). Deste modo, considerando o consumo mensal indicado nos 

anos de 2012 e 2016 (id. 26362619), e a conclusão das vistorias 

apresentadas pela parte Reclamada, não é possível reconhecer, nas 

faturas vencidas entre 01/04/2014 e 05/07/2016, discrepância relevante 

que justifique a sua revisão de forma “virtual”, resultando a suspensão do 

fornecimento do serviço, consequência do inadimplemento. Ademais, 

verifico que até as faturas emitidas com valor tido como ínfimo restaram 

sem pagamento pelo Reclamante, ilustrando a inadimplência do Autor por 

anos em relação a todas as faturas emitidas entre o período reclamado. 

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Por fim, ante a conclusão sobre a 

impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado 

pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006315-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUZANA DA SILVA ALENCAR REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o restabelecimento do plano de saúde 

contratado da Reclamada, bem como indenização por danos morais, 

decorrentes do cancelamento unilateral indevido do plano e sem prévia 

notificação. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus 

da prova por ora da antecipação de tutela (id. 23690453). Em defesa, a 

parte Reclamada afirma, em suma, que o cancelamento do plano de saúde 

contratado pela Reclamante decorreu da inadimplência desta quanto à 

fatura com vencimento em maio/2019, reconhecendo, todavia, que na 

ocasião do vencimento da referida fatura, foi realizado o pagamento 

adiantado da fatura com vencimento em junho/2019. No caso, verifico que 

assiste razão à parte Reclamante, devendo ser considerada abusivo o 

cancelamento do contrato consubstanciado no inadimplemento, pois é 

certo que o numerário devido pela Reclamante, em maio/2019, foi creditado 

à Reclamada, no respectivo vencimento, apesar de instrumentalizado por 

boleto bancário diverso (com vencimento de junho/2019), situação que 

não afasta a eficácia e validade do ato, vez que o pagamento realizado 

inegavelmente atingiu o fim pactuado e se deu de forma admitida em lei, 

ilustrando a regular contraprestação por parte da Reclamante. Logo, a 

resolução unilateral do contrato somente poderia ser considerada 

exercício regular de direito se verificada a inadimplência da Reclamante, o 

que não ocorreu. Ademais, o parágrafo único, II, do art. 13 da Lei nº 

9.656/98, expressamente veda a suspensão ou rescisão unilateral do 

plano, excepcionando apenas em caso de inadimplência por período 

superior a sessenta dias e desde que o consumidor seja 

comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, 

situações não verificadas no caso, pois o cancelamento se deu sem 

prévia notificação e 46 (quarenta e seis) dias após a suposta 

inadimplência, sequer ocorrida. Veja: “Art. 13 (...) Parágrafo único. Os 

produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência 

mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.177-44, de 2001) (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do 

contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período 

superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses 

de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente 

notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)” No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Nesse sentido: “EMENTA: PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI Nº 9.656 /98. RESOLUÇÃO 
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UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO 

PRAZO MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI DE REGÊNCIA E NO CONTRATO. 

FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano 

de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 

nº 9.656 /98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor . 2. Segundo 

o artigo 13 , parágrafo único , II , da Lei 9.656 /98, é vedada a suspensão 

ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Todavia, é 

permitida a rescisão, caso o inadimplemento seja superior a 60 (sessenta) 

dias, consecutivos ou não, e desde que o consumidor tenha sido 

previamente notificado até o quinquagésimo dia do vencimento da parcela 

mensal. 3. A ausência de notificação do segurado antes do cancelamento 

do plano de saúde por falta de pagamento afronta o disposto na Lei 9.656 

/98, circunstância que impede a resilição unilateral e prematura do contrato 

e gera danos morais indenizáveis, pois a não disponibilização dos 

serviços de saúde é capaz de abalar a dignidade humana. 4. Apelação da 

ré Sul América não conhecida. Apelação da Autora conhecida e 

parcialmente provida. Unânime”. (TJ-DF - 0705418-50.2017.8.07.0020 – 3ª 

Turma Cível – Relª. Fátima Rafael – j. em 12/06/2019). O fato reconhecido 

extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante do 

cancelamento abusivo do plano de saúde contratado pela Reclamante, 

cerceando-lhe indevidamente o uso de serviço tido como essencial, a 

ilustrar afronta aos direitos da personalidade. Considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Com relação ao 

pedido de aplicação da multa pelo descumprimento de ordem judicial 

antecipatória, postergo sua análise para a fase de cumprimento de 

sentença. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão 

antecipatória da tutela (id. 23690453); b) condenar a Reclamada a pagar à 

Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007773-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GUNARWINGREM BATISTA MORAIS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser 

entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada 

em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, 

contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de 

prova”, não é possível reconhecer a preliminar, motivo pelo qual, rejeito. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato reclamado na petição inicial versa sobre a cobrança de 

valores elevados, requerendo a revisão das faturas vencidas entre 

08/2018 e 08/2019, e a reversão da suspensão do serviço de água 

realizada no dia 11/09/2019. A demonstrar seu inconformismo, a parte 

Reclamante apresenta histórico de faturas. No caso, embora a parte 

Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do 

serviço de água, não provou qualquer irregularidade na medição do 

consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou 

seja, permanecendo na esfera da alegação. Inexiste prova produzida pela 

parte Reclamante indicando a absoluta regularidade do sistema 

hidrosanitário da UC. De outro lado, em sede de Contestação, a parte 

Reclamada apresentou os termos referentes às vistorias realizadas, pelos 

quais atestou: - Ligação e HD em boas condições lacrado leitura 0155 não 

tem vazamento ao redor do cavalete o cliente foi chamado e não teve 

atendimento; - Conforme vistoria a ligação encontra-se Ativa imóvel 

habitado com atendimento Sra que se indentifico como Dina ligação 

padronizado cavalete externo leitura 0542 no momento da vistoria não foi 

localizado nenhum tipo de vazamento no cavalete ligação com suspeita de 

vazamentos interno a mesma foi orientado a fazer uma ligação o teste de 

vazamentos ou uma ligação aeria; bem como, apresentou fotos dos testes 

realizados na referida UC (id. 25808219 e 25808226). Deste modo, 

considerando o consumo mensal indicado nos anos de 2018 e 2019 (id. 

25808213), e a conclusão das vistorias apresentadas pela parte 

Reclamada, não é possível reconhecer, nas faturas vencidas entre 

08/2018 e 08/2019, discrepância relevante que justifique a sua revisão de 

forma “virtual”, resultando a suspensão do fornecimento do serviço, 

consequência do inadimplemento. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 
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concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Por fim, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão 

pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, 

inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007658-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PONTES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007658-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCOS PONTES XAVIER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende ser indenizada pelos danos morais e materiais 

oriundos da demora na religação da energia elétrica, na sua Unidade 

Consumidora. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

manutenção da inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos 

autos restou incontroversa que o corte da energia decorreu da 

inadimplência da parte Reclamante, todavia, tal ocorrência não pode furtar 

da Reclamada o dever de tomar as medidas adequadas para a religação 

em prazo razoável, diante da realização do pagamento devido. A 

suspensão dos serviços no dia 21/08/2019, data da realização do 

pagamento devido, com o posterior restabelecimento somente na tarde do 

dia 23/08/2019 se mostra excessivamente desproporcional. Nos termos do 

art. 176, I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, o prazo para 

religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana é de 

24 (vinte e quatro) horas, prazo esse que foi desatendido sem justo 

motivo pela Reclamada. Neste sentido: “ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO 

MOTIVADA. INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR ADIMPLEMENTO DAS FATURAS. 

DEMORA NA RELIGAÇÃO. PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO. DEVER 

LEGAL DA CONCESSIONÁRIA DESCUMPRIDO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO PARA 

R$1.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005763214 – 1ª 

TR – rel. José Ricardo de Bem Sanhudo – J. em 22/03/2016). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Todavia, não se pode olvidar que 

inexiste prova mínima dos danos materiais sustentados, não servindo o 

B.O. competente ou fotografia de alimentos aleatórios para tal finalidade. 

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração do abalo patrimonial 

constitutivo de seu direito, vez que o dano material decorrente da falha da 

Reclamada não se pressupõe. No caso concreto, a situação narrada 

ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da 

vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante, notoriamente diante da situação do desconforto e aflição 

suportados ao longo de dois dias sem a prestação de serviço essencial. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) indeferir o pedido de indenização por danos materiais; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC), a 

partir desta data (súmula 362 do STJ), e c) tratando-se de condenação 

por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007245-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O caso se refere a 

negativa de fornecimento de água no imóvel de matrícula nº 5640, sob o 

argumento de que existem débitos contraídos por terceiro. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. É fato incontroverso que o débito gerado em nome do Reclamante 

foi contraído por terceiro, locador do imóvel cuja matrícula está cadastrada 

em nome do Reclamante. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

23807876). Nesse contexto, é necessário registrar que o contrato de 

fornecimento de água é do tipo intuitu personae, ou seja, é um contrato 

pessoal. Assim, em que pese a UC do imóvel esteja cadastrada em nome 

do Reclamante, havendo demonstração de que a dívida foi contraída e 

reconhecida por terceiro, tem-se que indevida a imposição desta ao 

Reclamante. A lei não estipula ser o fornecimento de água obrigação real, 

possuindo caráter exclusivamente pessoal. Diante disto, não pode a parte 

Reclamante ser responsabilizada por débitos correspondentes a período 

anterior, incumbindo esse consumo anterior ao seu usuário, e não ao atual 

possuidor do imóvel. Nesse sentido: “EMENTA MUDANÇA DE OCUPANTE 

DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA 

TITULARIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMPROVADA. DÍVIDA DE 

CONSUMO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA. INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO DA RÉ. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que o débito, tanto de água como de energia 

elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de 

natureza propter rem. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de 

quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Na hipótese dos autos, 

através dos documentos juntados pela Ré, quais sejam, comprovantes de 

endereço e matrícula de seus filhos em escola no município de Maricá, 

restou incontroverso que a mudança de endereço da Ré ocorreu na forma 

como foi indicada em sua peça de defesa. Em caso de utilização indevida 

de energia por terceiro, caberá o corte e cobrança deste terceiro através 

dos meios ordinários, se houver locupletamento indevido, não cabendo em 

todo o caso a responsabilização do consumidor por não pagamento do 

serviço que não foi por ele utilizado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 

(TJ-RJ – 19ª CC - RApc 00190381220148190031 – Relª. Des.ª Valéria 

Dacheux Nascimento – j. em 18/06/2019). Grifei. Deste modo, restando 

comprovado que a parte Reclamante não tem responsabilidade sobre 

débito contraído por usuário estranho à lide, é de se reconhecer a 

viabilidade do pedido. O fato descrito na inicial supera o mero 

aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte Reclamada a 

indisponibilidade legal para a vinculação de quitação de débitos anteriores 

para o fornecimento de água, causando evidente constrangimento à parte 

Reclamante quanto ao uso de bem essencial à vida moderna. Sendo 

assim, reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) tornar definitiva a antecipação de tutela deferida (id. 23807876); b) 

matrícula nº 5640, perante a parte Reclamante; e, c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano 

moral, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MATEUS CASTANHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003221-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THALES MATEUS CASTANHO DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 
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sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a condenação da operadora de plano de 

saúde Reclamada à cobertura integral das despesas médicas oriundas da 

sua internação de urgência em UTI – Unidade de Terapia Intensiva, além da 

declaração de inexistência de débito em seu nome junto à entidade 

hospitalar onde recebeu atendimento e indenização por danos morais, 

decorrentes da negativa de cobertura. Para corroborar sua irresignação, 

a parte Reclamante apresentou cópia do contrato de adesão firmado com 

a Reclamada; comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de 

saúde contratado, vencidas em junho, julho e agosto de 2019; relatório 

médico atestando a necessidade de internação urgente do Reclamante, 

em razão do quadro grave de enfermidade apresentado; termo por meio 

do qual a Reclamada fundamenta a negativa da cobertura das despesas 

com a internação, sustentando o não cumprimento do prazo de carência 

previsto contratualmente e resumo da conta hospitalar gerada em nome do 

Reclamante, resultante da sua internação. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 22736162). Em defesa, a parte Reclamada afirma, em suma, que a 

negativa de cobertura das despesas com a internação de urgência do 

Reclamante se deu em razão da sua ocorrência durante o prazo de 

carência do contrato, de 180 (cento e oitenta) dias. Prossegue aduzindo 

que foi autorizada a internação de observação do Reclamante, pelo prazo 

de 12 (doze) horas, por se tratar de pedido de urgência/emergência, 

restando desobrigada da responsabilidade médica e financeira quanto ao 

período ultrapassado. No caso, verifico que assiste razão à parte 

Reclamante, devendo ser considerada abusiva a negativa de cobertura 

integral das despesas com internação e tratamento médico de urgência 

necessitados pelo Reclamante, em razão do não atendimento ao prazo de 

carência contratual, de 180 (cento e oitenta) dias, consoante entendimento 

sumulado pelo STJ, no enunciado de nº 597. Ademais, é certo que a 

limitação do período de internação hospitalar do segurado em plano de 

saúde é expressamente vedada pela Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, II, a, 

bem como pela Súmula 302/STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula 

contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar 

do segurado”. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se 

pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou 

no presente caso. Nesse sentido: “EMENTA PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA 

CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA COBERTURA DE EMERGÊNCIA ÀS 12 

PRIMEIRAS HORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE 

INTERNAÇÃO, COM URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. A lei que regulamenta os 

planos e seguros de assistência privada de saúde determina a cobertura 

completa em casos de emergência, independentemente do período de 

carência. Abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento 

nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, 

quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por 

restringir direitos inerentes à natureza do contrato. O valor da reparação, 

deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. Provimento parcial do recurso.” (TJ-RJ - APELAÇÃO 

02823831920188190001 – 24ª CC - RELª. Nilza Bitar – j. em 18/09/2019) O 

fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano 

moral, diante da injustificada negativa de cobertura de tratamento médico 

de emergência necessário para a manutenção da vida da parte 

Reclamante, agravando a sua situação de angústia e de aflição 

psicológica. Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar 

definitivos os efeitos da decisão antecipatória da tutela (id. 22736162); b) 

declarar a inexistência de débitos em nome do Reclamante junto a entidade 

hospitalar que ofereceu o atendimento de urgência discutido (Hospital 

Santa Rosa); c) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção 

monetária (INPC) desde o arbitramento; e d) tratando-se de condenação 

por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda 

da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007252-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007252-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O caso se refere a negativa de transferência de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/332320-1, e o fornecimento de 

energia elétrica, sob o argumento de que existem débitos em nome de 

terceiro. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE ATIVA. As provas trazidas ao 
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feito (comprovante de endereço e termo de acordo) demonstram que a 

parte Reclamante é possuidora do imóvel onde instalada a Unidade 

Consumidora nº 6/332320-1 (Travessa Penapólis, nº 08, Bairro 

Coophema), donde surge o interesse para discutir a legitimidade da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica para o referido imóvel, em 

razão de débito contraído por terceiro. Rejeito, portanto, a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 23808507). Responsabilidade e 

a possibilidade de transferência da unidade Consumidora. Define-se a 

responsabilidade do consumidor de energia em face da cobrança do 

serviço fornecido e eventualmente não pago a partir do contrato ou do 

cadastro com a concessionária, sendo responsável pelo pagamento das 

faturas aquele que constar como usuário. Isso porque, ao contrário da 

tese defensiva, o contrato de fornecimento de energia elétrica é do tipo 

intuitu personae, ou seja, é um contrato pessoal, sendo estranha à 

concessionária a relação jurídica consolidada em contrato com terceiros. 

A lei não estipula ser o fornecimento de energia obrigação real, possuindo 

caráter exclusivamente pessoal. A energia é fornecida para que pessoas 

a utilizem e por isso não têm relação direta com o bem, mas com os 

usuários, assim é porque o fornecimento se dá mediante contrato e a 

existência ou inexistência de direito real subjacente é indiferente à 

obrigação. Diante disto, não pode a parte Reclamante ser responsabilizada 

por débitos correspondentes a período anterior, incumbindo esse 

consumo anterior ao antigo consumidor, e não ao atual possuidor do 

imóvel. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DÉBITO DO LOCATÁRIO. EXIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 

Tratando-se de obrigação de caráter contratual e sinalagmático (art. 3º, I, 

e, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL), havendo contraprestação do 

Estado ao particular, nos termos do art. 175 da CF/88, não há falar em 

transferência de responsabilidade a quem não foi o efetivo consumidor, 

não se tratando de obrigação propter rem. Aplicação da própria regra do 

art. 4º, § 2º, da precitada Resolução, não se admitindo a utilização da 

ameaça do corte de energia como coação do consumidor à assunção de 

débito de terceira pessoa. APELO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª CC - AP nº 

70016458622 – rel. desemb. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano j. 

29/11/2006). Grifei. Deste modo, restando comprovado que a parte 

Reclamante não tem responsabilidade sobre eventual consumo anterior ao 

seu vínculo contratual com a unidade consumidora, é de se reconhecer a 

viabilidade do pedido. O fato descrito na inicial supera o mero 

aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte Reclamada a 

indisponibilidade legal para a vinculação de quitação de débitos anteriores 

para o fornecimento de energia, causando evidente constrangimento à 

parte Reclamante quanto ao uso de bem essencial à vida moderna. Sendo 

assim, reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela 

deferida (id. 23808507); b) declarar inexigíveis os débitos da unidade 

consumidora nº 6/332320-1, perante a pare Reclamante, anteriores à 

identificação de seu vínculo contratual com a UC; e, c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano 

moral, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006714-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEBER DE ALMEIDA BASTOS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

em síntese: - que adquiriu, da Reclamada, passagem aérea com destino a 

Cuiabá/MT, partindo de Curitiba/PR, às 6:50hs do dia 08/12/18; - que 

compareceu no aeroporto às 05:15hs do dia do embarque e se dirigiu à fila 

do check-in, onde aguardou atendimento; - que, diante da proximidade do 

horário de embarque, na fila de espera, consultou atendente da 

Reclamada, ocasião em que foi informado do encerramento do embarque; 

- que não tem dúvidas de que a Reclamada utilizou a vaga do Reclamante 

para acomodar outras pessoas, resultando em overbooking; - que às 

6:25hs adquiriu nova passagem aérea, em substituição à anterior, 

requerendo, por isso, o ressarcimento da diferença paga na aquisição de 

nova passagem aérea, no valor atualizado de R$ 398,50 (trezentos e 

noventa e oito reais e cinquenta centavos), bem como indenização pelos 

danos morais suportados. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - que a 

parte Reclamante não compareceu em tempo hábil para o check-in, 

estando caracterizado seu no show; - que os danos suportados 

decorreram de culpa exclusiva da parte Reclamante, não havendo que se 

falar em responsabilidade da Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 
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GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que assiste razão à Reclamada, pois é inegável o 

ônus do passageiro de se apresentar no balcão de atendimento com 

antecedência mínima estabelecida pela companhia aérea, do horário de 

encerramento do check-in, devendo diligenciar para comparecer no local e 

horário previstos para a realização do procedimento de embarque. 

Ressalto que inexiste prova do comparecimento do Reclamante no balcão 

de atendimento da Reclamada com antecedência suficiente para o 

check-in, sendo que o documento de id. 23640825 ilustra tão somente o 

horário de lançamento de cobrança por deslocamento terrestre, em cartão 

de crédito Visa 8740, tratando-se de recibo sem identificação do tomador 

do serviço. De fato, a única prova que ilustra o comparecimento do Autor 

no balcão de atendimento da Reclamada é a que demonstra a aquisição de 

passagens aéreas 25 (vinte e cinco) minutos antes do horário previsto 

para o embarque, portanto, depois de já encerrado o check-in. Desse 

modo, não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da 

Reclamada e, por conseguinte, ausentes elementos para a 

responsabilização civil da Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. 

PERDA DO VOO. NO SHOW. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBSERVÂNCIA 

DAS ORIENTAÇÕES DA EMPRESA PARA COMPARECIMENTO AO CHECK 

IN COM UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO 

PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. 

Em síntese, cuida-se de ação em que a parte autora reclama a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, causados em razão de ter-lhes sido negada a 

possibilidade de embarque no voo JJ 3849, São Paulo/Porto Alegre, sob o 

fundamento de que o procedimento de embarque já havia encerrado. 

Requereram a restituição das despesas com hospedagem, bem como 

indenização por dano moral. 2. A inversão do ônus da prova disposta no 

Código de Defesa do Consumidor, não retira da parte autora o ônus de 

provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, 

nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. 3. Isso porque a parte recorrente 

não se desincumbiu de demonstrar sua alegação, qual seja, que chegou a 

tempo para que fosse possível realizar o procedimento de embarque. 4. 

Sendo assim, não há que se falar em dever da ré de indenizar, haja vista a 

perda do voo ter ocorrido por culpa exclusiva da parte recorrente. 

Ademais, poderiam os autores ter comprovado que tentaram realizar o 

check in com a antecedência mínima exigida, o que não ocorreu. 5. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. ATRASO NO CHECK IN. NO SHOW. DEVER DA AUTORA DE 

COMPROVAR O COMPARECIMENTO NO AEROPORTO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE UMA HORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. ART. 373, I, NCPC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DA CIA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS 

MATERIAIS OU MORAIS NÃO CONFIGURADO. Alega a autora ter sido 

impedida de realizar check in, sob a alegação de que o mesmo já havia 

encerrado, tendo que arcar com o pagamento de R$ 180,00 para 

embarcar em novo voo, nove horas depois. Requer, assim, a restituição 

da quantia de R$ 180,00 e indenização por danos morais. A ré, em sua 

defesa, sustenta que a autora não compareceu para realizar o check in 

com 60 minutos de antecedência, sendo declarado no show. Sem razão a 

autora ao pretender a reforma da sentença de improcedência da ação. É 

orientado aos consumidores no site da ré, bem assim nos seus bilhetes, a 

norma no sentido de antecedência mínima de 01 (uma) hora para vôos 

nacionais. No caso dos autos, a autora não comprovou ter comparecido 

dentro do horário exigido, sendo que, não obstante se tratar de relação de 

consumo, no qual se opera a inversão do ônus da prova, tal não a 

desonera de provar minimamente os fatos alegados, isto é, que 

compareceu para realização do check in dentro do horário determinado. 

Nesse passo, não há falar em restituição da multa cobrada, tampouco em 

indenização por danos morais, visto que, para tal intento, a única prova 

produzida, unicamente testemunhal (fl.90), demonstrou possuir ter 

interesse no julgamento da demanda. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006047419, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/07/2016). 6. 

Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS – 2ª TR - Recurso Cível 71007625148 – 

Rel.ª Elaine Maria Canto da Fonseca – j. em 05/09/18). Grifei. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Isto posto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004911-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SAMANIEGO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004911-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ISABEL CRISTINA SAMANIEGO BRANDAO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

em suma: - que adquiriu, em 12/12/18, no site da parte Reclamada, um 

aparelho celular no valor de R$ 3.499,00 (três mil e quatrocentos e 

noventa e nove reais), bem como um seguro contra roubo, furto 

qualificado e quebra acidental, pelo valor de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e 

dois), parcelado em 12 (doze) vezes, no cartão de crédito; - que a apólice 

do seguro não lhe foi enviada, apesar de solicitada reiteradas vezes; - 

que formalizou reclamação no site www.reclameaqui.com.br, ocasião em 

que a Reclamada se comprometeu a restituir o valor pago pelo seguro e 

ainda ofereceu vale compras no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); - 

que não houve restituição, motivo pelo qual foi formalizada outra 

reclamação no mesmo site, oportunidade em que a Reclamada informou 

não conseguir realizar a devolução dos valores pagos pelo seguro e 

ofereceu mais um vale compras, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); - 

que não foi possível utilizar os vales compras oferecidos, por 

indisponibilidade de uso, requerendo, por isso, a devolução em dobro dos 

valores pagos pelo seguro contratado e não prestado, bem como 
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indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada afirma: que 

não sabe se o valor pago pelo seguro cancelado foi efetivamente 

reembolsado, uma vez que a Autora não apresentou as faturas impressas 

do seu cartão, que comprovam ou não a cobrança e seus estornos. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Verifico dos documentos de id. 22971326 que o seguro reclamado 

foi contratado pela Reclamante em 12/12/18, pelo valor de R$ 1.032,20 (um 

mil e trinta e dois reais e vinte centavos), mediante pagamento parcelado 

em 12 (doze) vezes no cartão de crédito MasterCard, aprovado pela 

Reclamada em 13/12/18. Ademais, constata-se que os vales compras 

ofertados pela Reclamada foram cancelados quando do uso pela 

Reclamante, situação que foi levada ao conhecimento da Reclamada, que 

se limitou a informar a ocorrência de erro sistêmico, quedando inerte 

quanto à sua reparação, conforme id. 22971340. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação dos 

serviços da Reclamada, decorrente da inadimplência quanto à obrigação 

de prestar o seguro contratado pela Reclamante e, posteriormente, na 

restituição dos valores pagos por tal serviço, depois de cancelado, pois 

foi comprovado que o pagamento parcelado por meio de cartão de crédito 

foi efetivamente aprovado pela Reclamada em 13/12/18, cabendo à 

demandada demonstrar eventual descumprimento da contraprestação 

devida pela Reclamante, a justificar sua inadimplência, bem como a efetiva 

devolução dos valores correspondentes, diante do cancelamento 

justificado da contratação, por ser ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, 

restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Não há que se olvidar que a conduta da 

parte ré frustrou as expectativas da parte Reclamante, considerando 

principalmente as especificidades do serviço adquirido e a inércia da 

Reclamada diante de reiterados contatos provocados pela Reclamante, 

refletindo o desrespeito pela consumidora. Dessa forma, no que concerne 

a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No mais, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio "necessidade e 

usualidade" (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: "Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais." (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Quanto aos danos materiais, entendo 

devida a restituição do valor pago pelo produto, na forma simples, por se 

tratar de cobrança indevida. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial, para condenar a Reclamada a: a) restituir o valor de R$ 1.032,20 

(um mil e trinta e dois reais e vinte centavos), a título de indenização por 

danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso; b) pagar o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não incluir o valor do dano moral arbitrado 

em despesas dedutíveis em imposto de renda da Reclamado, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009741-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009741-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS, LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticiam as partes Reclamantes, em síntese: - que 

contrataram, da Reclamada, voo com destino a Orlando/EUA, partindo de 

Cuiabá/MT em 15/08/2019, às 05:30hs, com conexão em Brasília/DF; - que, 

dias antes do embarque, foi comunicado que o voo contratado foi 

cancelado, restando o voo alternativo com saída de Cuiabá/MT no dia 

14/08/2019 às 16:40hs, com conexão em Brasília/DF às 08:15hs do dia 

15/08/2019; - que o voo alternativo imposto resultou na espera da 

conexão por 12 (doze) horas, sem o oferecimento de acomodação, 

requerendo, por isso, o ressarcimento das despesas com hospedagem, 

durante a espera da conexão, bem como indenização por danos morais. 

Em defesa, a parte Reclamada afirma: - que a alteração do voo 
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inicialmente contratado foi previamente comunicada aos Reclamantes, 

atendendo ao disposto no Res. 400 da ANAC; - que inexistem danos 

morais e materiais a serem reparados. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico que inexiste demonstração do prévio 

oferecimento de outras formas de solução do problema dos Reclamantes, 

diante do cancelamento do voo inicialmente contratado, tais como o 

ressarcimento integral do valor pago pelas passagens aéreas ou a 

realocação em outro voo viável e menos oneroso, nos termos do §1º, do 

art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, restando comprovado o nexo de 

causalidade entre a conduta imputável à Reclamada e os danos 

suportados pelo Autores, sobretudo porque, se não houvesse o 

cancelamento do referido voo, os Reclamante teriam usufruído de suas 

férias da maneira planejada, não havendo necessidade de realizar novos 

gastos, além daqueles já programados. Demonstrado nos autos que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido: 

“EMENTA CANCELAMENTO DO VOO. ENVIO DE COMUNICADO PARA O 

E-MAIL INFORMADO PELO AUTOR NOTICIANDO O CANCELAMENTO DO 

VOO, SEM JUSTIFICATIVA NEM OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS. 

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIAGEM FAMILIAR DESDE LONGA 

DATA PROGRAMADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS – 3ª TR - Recurso Cível Nº 

71005594429 – Rel.: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa – j. em 

23/07/2015). Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Por fim, tem-se que as despesas com 

hospedagem, no valor de R$ 324,19 (trezentos e vinte e quatro reais e 

dezenove centavos), arcadas pelas partes Reclamante, devem ser 

integralmente ressarcidas, porquanto decorrentes da falha na prestação 

do serviço, por parte da Reclamada. Isto posto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a pagar: a) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

cada Reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) R$ 324,19 (trezentos e 

vinte e quatro reais e dezenove centavos), a título de indenização por 

danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) a partir do evento danoso; c) tratando-se de condenação 

por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda 

da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009800-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009800-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR A presente preliminar se confunde com o mérito e com ele será 

analisada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
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RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a revisão das faturas de consumo de energia 

elétrica, em razão do aumento injustificado da cobrança, a partir da fatura 

com vencimento em maio/2019, bem como a reparação pelos danos 

materiais oriundos do pagamento do excesso cobrado, no valor total de R$ 

1.048,86 (um mil, quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e 

indenização por danos morais. Para corroborar sua irresignação, 

apresenta histórico de faturas emitidas desde dezembro/2017, indicando a 

média de consumo variável até 190 kWh, até a fatura com vencimento 

abril/2019, e o aumento do consumo a partir da fatura com vencimento em 

maio/2019, atingindo até 241 kWh, bem como laudo técnico emitido por 

eletricista, registrando a regularidade das instalações da Reclamante, com 

possibilidade de avaria no medidor da UC da Reclamante. Em defesa, a 

parte Reclamada sustenta que os valores cobrados refletem a efetiva 

leitura do consumo de energia pela Reclamante, no entanto, não apresenta 

nenhum elemento de prova atestando suas assertivas ou capaz de 

afastar a veracidade das alegações da parte Autora. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela (id. 24393076). Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente vínculo negocial entre as partes, 

cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito discutido, 

apresentando elementos de prova aptos a afastar o fato constitutivo de 

direito da Reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim 

não o fez. Ademais, verifico que, depois de providenciada a troca do 

medidor da UC da Reclamante, a leitura registrada se revelou compatível 

com a constatada antes do aumento do consumo, situação de corrobora 

os fatos narrados na petição inicial, de aumento injustificado na leitura do 

consumo de energia elétrica. A verificação de irregularidade no medidor, 

sem a efetiva demonstração da ocorrência de aumento considerável de 

gasto de energia elétrica pelo consumidor, não induz a responsabilização 

deste pelo pagamento dos valores apurados, de modo que o 

ressarcimento dos valores que superam a média de consumo da 

Reclamante é medida escorreita, no valor não impugnado pela Reclamada. 

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Nesse sentido: “EMENTA AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA C/C DANOS MORAIS. AUMENTO DO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O ELEVADO 

AUMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1- Não existindo provas nos autos a sustentar a regularidade 

do exacerbado aumento do consumo de energia na residência da Autora, 

vê-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de infirmar a 

pretensão autoral, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2- A 

interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

porque essencial configura dano moral in re ipsa, isto é, presumido. 3- 

Quantum indenizatório adequadamente arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), notadamente considerando as peculiaridades do caso, razão pela 

qual não comporta qualquer reparo. 4- Apelação conhecida e não 

provida”. (TJ-TO - RApc 00184495220188270000 – Rel.ª: Celia Regina 

Regis - Data de publicação: 20/08/2018). Grifei. Em relação ao dano moral, 

não há nos autos nenhum documento que demonstre a suspensão do 

fornecimento de energia por débitos pretéritos ou anotação do nome da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, situação essa que 

poderia ensejar a indenização pleiteada. Isto posto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: 

a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória; b) condenar a 

Reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.048,86 (um mil, quarenta e 

oito reais e oitenta e seis centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. 

e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso; c) indeferir o 

pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013006-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013006-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADENILZA ARRUDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo em razão da necessidade de realização de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 
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configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 25694157). O fato, suspensão 

no fornecimento de energia elétrica na residência da parte Reclamante por 

mais de 72 (setenta e duas) horas não restou desconstituído pela 

Reclamada, que se limita a sustentar a sua inocorrência, mas nada se 

pronuncia acerca do protocolo de reclamação registrado sob o nº 

59765314, indicado pela Reclamante como o meio pelo qual comunicou a 

falha e solicitou sua reparação, não se desincumbindo do ônus que lhe 

cabia, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. Na 

hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 

14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, no caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitivos os 

efeitos da decisão antecipatória da tutela (id. 25694157); b) reconhecer o 

fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço; c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ); d) tratando-se de condenação por ato ilícito, 

não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009741-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009741-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS, LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticiam as partes Reclamantes, em síntese: - que 

contrataram, da Reclamada, voo com destino a Orlando/EUA, partindo de 

Cuiabá/MT em 15/08/2019, às 05:30hs, com conexão em Brasília/DF; - que, 

dias antes do embarque, foi comunicado que o voo contratado foi 

cancelado, restando o voo alternativo com saída de Cuiabá/MT no dia 

14/08/2019 às 16:40hs, com conexão em Brasília/DF às 08:15hs do dia 

15/08/2019; - que o voo alternativo imposto resultou na espera da 

conexão por 12 (doze) horas, sem o oferecimento de acomodação, 

requerendo, por isso, o ressarcimento das despesas com hospedagem, 

durante a espera da conexão, bem como indenização por danos morais. 

Em defesa, a parte Reclamada afirma: - que a alteração do voo 

inicialmente contratado foi previamente comunicada aos Reclamantes, 

atendendo ao disposto no Res. 400 da ANAC; - que inexistem danos 

morais e materiais a serem reparados. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico que inexiste demonstração do prévio 

oferecimento de outras formas de solução do problema dos Reclamantes, 

diante do cancelamento do voo inicialmente contratado, tais como o 

ressarcimento integral do valor pago pelas passagens aéreas ou a 

realocação em outro voo viável e menos oneroso, nos termos do §1º, do 

art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, restando comprovado o nexo de 

causalidade entre a conduta imputável à Reclamada e os danos 

suportados pelo Autores, sobretudo porque, se não houvesse o 

cancelamento do referido voo, os Reclamante teriam usufruído de suas 

férias da maneira planejada, não havendo necessidade de realizar novos 

gastos, além daqueles já programados. Demonstrado nos autos que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 
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técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido: 

“EMENTA CANCELAMENTO DO VOO. ENVIO DE COMUNICADO PARA O 

E-MAIL INFORMADO PELO AUTOR NOTICIANDO O CANCELAMENTO DO 

VOO, SEM JUSTIFICATIVA NEM OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS. 

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIAGEM FAMILIAR DESDE LONGA 

DATA PROGRAMADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS – 3ª TR - Recurso Cível Nº 

71005594429 – Rel.: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa – j. em 

23/07/2015). Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Por fim, tem-se que as despesas com 

hospedagem, no valor de R$ 324,19 (trezentos e vinte e quatro reais e 

dezenove centavos), arcadas pelas partes Reclamante, devem ser 

integralmente ressarcidas, porquanto decorrentes da falha na prestação 

do serviço, por parte da Reclamada. Isto posto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a pagar: a) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

cada Reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) R$ 324,19 (trezentos e 

vinte e quatro reais e dezenove centavos), a título de indenização por 

danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) a partir do evento danoso; c) tratando-se de condenação 

por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda 

da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009661-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WOLLF RONNY VIEIRA DANTAS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, apresentando telas de 

sistema que ilustram a origem do débito. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 
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exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes no valor 

de R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013266-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IKARO LUCAS SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de 

comprovante de endereço em nome próprio. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta nenhum 

documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 
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Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por conseguinte, 

o indeferimento do pedido contraposto é consequência lógica do exposto. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência de débito entre as partes no valor de R$ 162,20 (cento e 

sessenta e dois reais e vinte centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012857-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARAYR CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012857-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARAYR CORREA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Após contestação, a parte Reclamada junta termo 

de confissão de dívida devidamente assinado, bem como cópia de 

documento pessoal, a justificar a contratação do serviço e respectiva 

dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte quando instado a impugnar. De outro lado, a 

propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em 

primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. 

Pelo exposto, o deferimento do pedido contraposto é consequência lógica. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 312,08 (trezentos e 

doze reais e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. 

e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 
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honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011342-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE CAVALCANTE XISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011342-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELZIENE CAVALCANTE XISTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que solicitou a ligação 

de energia elétrica na UC nº 6/2758320-2, em 01/10/2019; - que, 

decorridos 08 (oito) dias do pedido, não houve a ligação, requerendo, por 

isso, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a ligação de 

energia na UC, bem como indenização por danos morais. Em defesa, a 

parte Reclamada sustenta: - que a ligação foi providenciada em 

03/10/2019; - que a ausência de energia por tempo superior teve como 

causa o fato que o disjuntor da Reclamante estar desligado; - que cabia à 

Reclamante verificar a situação de desligamento do disjuntor, pugnando 

pelo indeferimento do feito. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 24800682). O fato, a demora 

no fornecimento de energia elétrica na residência da parte Reclamante, 

por mais de 08 (oito) dias, no período de 01/10/2019 a 08/10/2019, restou 

incontroverso. Do mesmo modo, incontroversa a ausência de justificativa 

para tal ocorrência, tornando verossímeis as alegações iniciais. Cumpre 

ressaltar que incumbia à Reclamada comprovar que, no dia 03/10/2019, 

quando diligenciou a ligação de energia na UC da Reclamante, esta foi 

informada da necessidade de ligar o disjuntor, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, em atenção ao dever de informação da 

prestadora de serviço e por se tratar de providência de natureza técnica 

cujo conhecimento é inexigível da consumidora. Todavia, inexiste prova 

nesse sentido nos autos, de modo que não há como considerar que a 

demora no fornecimento de energia elétrica decorreu de culpa e inércia da 

Reclamante. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, 

no caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re 

ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CORTE REALIZADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO 

DAS FATURAS VENCIDAS EM 26/10/2017 E 27/11/2017. DEMORA 

EXCESSIVA PARA A RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA APÓS O 

PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ, 

RECONHECIDA NO ATENDIMENTO VIA CALL CENTE R. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE VIOLAÇÃO 

DE LACRE. DANO MORAL CARACTERIZADO, TENDO EM VISTA QUE O 

AUTOR PERMANECEU INJUSTAMENTE SEM ENERGIA ELÉTRICA PELO 

PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 19/01/2018 A 23/02/2018. QUANTUM 

FIXADO EM R$ 3.000,00 A FIM DE COMPENSAR O AUTOR PELO 

SOFRIMENTO SUPORTADO E ATINGIR O CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJ-RS – 4ª TR – RI nº 71008490583 – Rel.ª: 

Glaucia Dipp Dreher – j. em: 26-04-2019) Considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Verifico o 

descumprimento de ordem judicial, cuja causa se atribui exclusivamente à 

Reclamada, porquanto decorrente de sua falha na prestação do serviço 

(erro na instalação do medidor), porém, postergo a aplicação da multa 

correspondente para a fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória da 

tutela (id. 24800682); b) reconhecer o fato descrito na petição inicial como 

má prestação de serviço; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); d) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 
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(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014028-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014028-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WILLIAN SILVA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021903-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021903-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se extrai dos autos, a parte reclamante 

requereu a desistência da ação. É sabido que o pleito de desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implica na extinção do 

processo sem resolução do mérito, conforme disposto no enunciado nº 

90, do FONAJE. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BELA MENEGUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000085-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILMA BELA MENEGUELLI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. A 

parte reclamante distribuiu a presente demanda no Segundo Juizado 

Especial Cível da Capital, em 16.12.2019, as 18h34min, em desfavor da 

mesma reclamada, com o mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da 

demanda de nº 1000085-85.2020.8.11.0001, que foi distribuída neste Juízo 

em 03.01.2020, as 13h44min. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de indenização por 

desvio de função, através da qual a parte autora objetiva o pagamento 

das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, julgada 

procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a configuração 

da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e parágrafos do 

CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem resolução de 

mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do CPC/2015, é 

necessária a presença concomitante da chamada tríplice identidade: 

identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ainda 

em curso. Assim, havendo a presença concomitante da tríplice identidade, 

está presente o instituto da coisa julgada e ou da litispendência. (...) 4) 

Ante este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, para extinguir o 

feito com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – CNJ 

0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016). De acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “V – reconhecer a existência de perempção, 

de litispendência ou de coisa julgada;” Ressalte que a matéria referente à 

litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (CPC, artigo 485, §3º). Ante 

o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022152-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDINO TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Trata-se de “ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência 

inaudita alters parts”, onde a parte reclamante requer, em sede liminar, o 

restabelecimento do fornecimento de água. Em síntese, alega a parte 

autora que ingressou com uma ação (8078785-58.2017.811.0001), em 

face da empresa reclamada, pois haviam sido cobrados valores maiores 

em suas faturas, sob o argumento que não condizem com o seu consumo 

médio, tendo seu nome incluído nos órgãos de restrição ao crédito. 

Conforme se extrai dos autos, o acórdão proferido no movimento de nº 73 

deu-lhe parcial provimento para os fins de: “a) desconstituir os débitos 

cobrados nas faturas referentes aos meses de 04/2017, 05/2017, 

06/2017, 07/2017, 08/2017 e 09/2017 da unidade de consumo em análise; 

b) condenar a empresa Recorrida na obrigação de fazer a emissão de 

novas faturas de acordo com o consumo efetivamente registrado; c) 

condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação. d) condenar a 

empresa Recorrida na obrigação de fazer consistente no IMEDIATO 

restabelecimento do serviço essencial, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Na presente 

demanda, argumenta que a reclamada reemitiu as faturas julgadas ilegais, 

e considerando o não pagamento suspendeu o fornecimento de água. 

Apesar de o reclamante afirmar que se trata de fato novo, uma vez que a 

demanda anterior já se exauriu, o que se observa no mov. 165 do 

processo nº8078785-58.2017.811.0001, é a determinação de expedição 

de novas faturas de acordo com o efetivamente consumido. Dessa forma, 

no presente caso, entendo que a requerente pugna pelo cumprimento da 

sentença exarada em outro processo (8078785-58.2017.811.0001). No 

entanto, ao se falar do cumprimento de sentença, deve dar-se nos 

mesmos autos, nos termos do artigo 52, IV, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022456-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PINHEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório. A presente reclamação só pode 

ser despachada nesta data, inclusive o pedido de urgência, tendo em vista 

a impossibilidade de acesso ao sistema PJe, solucionado nesta data pela 

CGJ por volta das 17 horas desta data. (SDK #158730 e Of. 

003/2019-GAB - CIA nº 0700593-07.2020.8.11.0001). LOURDES RIBEIRO 

DOS SANTOS representa a Sra. Laurinda Pinheiro Ribeiro neste processo, 

no qual pretende que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. A legitimidade “ad causam” para o sistema dos 

Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. ...” Os Juizados Especiais 

objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, 

pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual 

somente estes podem ser partes no respectivo processo. Concluo, 

portanto, que embora a parte não seja considerada incapaz, não cabe 

representação processual de pessoa física em sede de Juizado Especial 

Cível. Nesse sentido: “Ementa: Processual Civil. Representação de pessoa 

física. Impossibilidade. Vedação legal expressa de o autor ser 

representado por procurador nos Juizados. Art.. 8º, §1º, Inc. I e art. 9º, 

“caput” da Lei nº 9.099/95, que veda a representação da pessoa física, 

pela necessidade de comparecimento pessoal da parte. Autora que 

postula em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 6º do CCB. 

Extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, inc. 

IV, da Lei nº 9.099/95. Recurso Desprovido.” (TJRS – 3ª T. – RC nº 

71005110937/RS – rel. juíza Glaucia Dipp Dreher – j. 29/01/2015 – DJe 

03/02/2015). Grifei. “Ementa: RECURSO INOMINADO. Terceira Turma 

Recursal da Fazenda Pública. Impossibilidade de Representação 

Processual no âmbito dos Juizados Especiais. Incompetência do JEFAZ. 

Competência declinada. Segundo disposto nos arts. 9º e 10 da Lei nº 

9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/99, no âmbito dos Juizados 

Especiais não é permitida a representação processual, tendo em vista a 

necessidade de comparecimento pessoal aos atos do processo. No caso 

dos autos, como a ação foi proposta pela representante legal da parte 

autora, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste 

Juizado para processamento do feito. Incompetência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública reconhecida. Competência declinada. 

Recurso Inominado Prejudicado. Unânime.” (TJRS – 3ª T. – RC nº 

71007821705/RS – relª. juíza Laura de Borba Maciel Fleck - j. 25/09/2018 – 

DJe 28/09/2018). Grifei. Isto posto, com fundamento no artigo 8º, § 1º, 

inciso I, c.c. art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, do CPC, 

reconheço a ilegitimidade ativa, JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022351-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022351-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SYDNEI SANTOS ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022070-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022070-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ REQUERIDO: JOSE LUIZ 

DA SILVA Vistos, etc. Relatório. Pretende a parte Reclamante a revisão do 

contrato acostado à inicial, no valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais), onde foi efetivado pagamento parcial, com um valor de 

entrada e algumas parcelas conforme acordado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A parte Reclamante, apesar 

de representada por advogado, não distribuiu o pedido de urgência no 

sistema PJE, em sistema de plantão, como deve acontecer no período de 

“recesso forense (20/12/2019 a 06/01/2020)”. Deste modo, a reclamação 

permaneceu em gabinete desde 20/12/2019, sem manifestação do juízo. 

No mais, encerrado o “recesso forense”, e mesmo ainda estando no 

período de “férias dos advogados” (até 20/01/2020), possível a 

apreciação de medida de urgência. Ocorre que, no contrato apresentado 

com a inicial, percebe-se que o débito perfaz a quantia total de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Considerando que o 

teto de alçada fixado para os juizados especiais é de 40 (quarenta) 

salários, o que equivale hoje a R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos 

e vinte reais), quando representada a parte por advogado, é de se 

reconhecer a incompetência do juízo. No caso, está a discutir as parcelas 

do referido contrato e sua revisão, no qual, deve ser feita integralmente, 

devendo o valor da causa representar, necessariamente, o valor do 

contrato nos termos do art. 259, V, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 3º, IV da Lei nº 9.099/95, reconheço a incompetência do juizado 

especial, julgando extinta a reclamação, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Promova 

a Secretaria o cancelamento da audiência conciliatória agendada. 

Publicada no sistema PJE. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LIMA (INTERESSADO)

ILMA CAMILO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SILVA PINHORATI (REQUERIDO)

ADRIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO PINHORATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000779-54.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: ILMA CAMILO DOS SANTOS, JOAO FERREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: RONEY SILVA PINHORATI, ADRIANA QUEIROZ DO 

NASCIMENTO PINHORATI Visto. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, in fine, da Lei 9.099/95. Decido. Promove a parte reclamante a 

presente ação de rescisão contratual, em razão de contrato entabulado 

com a reclamada, cujo objeto é a compra de um imóvel, no valor total de R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais). A Lei 9.099/95 em seu art. 3º, I, prevê 

a competência dos Juizados Especiais limitando o valor da causa a 

quarenta vezes o salário mínimo, in verbis: “Art. 3º. O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.” Neste sentido, 

o art. 292, do Código de Processo Civil, em seu inciso II, dispõe que o valor 

da causa em demanda que pretende a rescisão de ato jurídico é o valor do 

ato ou o de sua parte controvertida, vejamos: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.” A jurisprudência pátria segue o mesmo 

entendimento: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR 

DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 

9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende discutir a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve 

corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão 

do recorrente não se limita somente à restituição dos valores, uma vez 

que pretende a rescisão contratual com retorno ao estado anterior. 4. 

Valor do contrato (R$ 122.160,70) que supera em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se ao 

recorrente as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 5. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. 6. Condenado o recorrente nas custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono dos réus/recorridos, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente 

corrigidos, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja execução ficará 

suspensa por 05 anos, isto em razão da gratuidade de justiça que defiro 

neste momento. (TJ-DF - RI: 07200627820158070016, Relator: ARNALDO 

CORREA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2016, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2016 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada). Sendo assim, tem-se que o proveito econômico 

pretendido será correspondente ao valor do imóvel. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o art. 51, 

inciso II c/c art. 3º, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020783-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT10572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020783-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. O 

Reclamante obteve na reclamação nº 8025926-94.2019.811.0001 no 3º 

JEC, sentença de homologação de acordo e neste juízo pretende a sua 

execução. Ocorre que, nos termos do art. 52, da Lei nº 9.099/95, a 

execução do julgado far-se-á no juízo onde proferida a decisão e, nos 

próprios autos. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. AVIAMENTO 

DA PRETENSÃO EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO. 

IMPERATIVIDADE. I. ... II. Cuidando-se de execução de título executivo 

judicial, a competência para processá-la e julgá-la está outorgada com 

exclusividade ao Juízo do qual emergira o provimento que a aparelhará e 

deve ser ela aviada no bojo dos autos no qual fluíra a ação que ensejara a 

formação do título que a instrumentalizará, carecendo de estofo legal e 

ofendendo os princípios da economia, celeridade, efetividade e 

simplicidade que informam a Lei dos Juizados Especiais seu aviamento em 

autos apartados, inclusive porque desprovidos do aparato material que a 
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sustentará (LJE, art. 52 e CPC, arts. 575, II, e 589), ensejando a colocação 

de termo à pretensão aviada em desconformidade com esses 

regramentos, ressalvada a faculdade de o credor renová-la de forma 

adequada e conforme com o que legalmente exigido. III. ... IV. Recurso 

conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos termos do 

artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Unânime.” (TJDFT – 1ª T – RI nº 

003521-62.2006.8.07.0004 – Rel. juiz Teófilo Caetano – j. 27/06/2006 – 

DJU 29/08/2006). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 485, IV, do CPC c.c. 

art. 52, da Lei nº 9.099/95, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000903-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante 

promoveu a reclamação nº Processo 1006906-42.2019.8.11.0001, no 5º 

JEC, onde obteve sentença favorável. Agora, neste juízo, afirma o não 

cumprimento da sentença lançada naquele feito, visto que, permanece a 

inscrição negativa anteriormente discutida. Fundamento. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A parte Reclamante já 

obteve pronunciamento judicial sobre o mérito da questão, ou seja, 

inexigibilidade de débito que ensejou negativação indevida em seu nome. 

Deste modo, não se tratando de fato novo a não exclusão de débitos 

declarados inexigíveis deve ser objeto de execução/cumprimento de 

sentença no juízo onde lançada a sentença. Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da coisa julgada 

ocorrida no feito nº 1006906-42.2019.8.11.0001, junto ao 5º JEC. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BASMAGE DE CAMARGO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERINI OAB - MS22142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000084-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME BASMAGE DE CAMARGO BRANCO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A 

parte Reclamante comprovou a sua residência no município e comarca de 

Campo Grande. Portanto, nos termos do art. 6, VIII c.c. art. 101, I, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor c.c. art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, se 

mostra local adequado à propositura da reclamação. De outro lado, 

inexiste na petição inicial, demonstração de que o ajuizamento da 

reclamação no foro adequado traria prejuízo à parte Reclamante, a 

justificar o seu ajuizamento em outra comarca. Deste modo, em sendo o 

domicílio do consumidor diverso da comarca, da prestação do serviço 

impugnado e da empresa demandada, bem como, ausente justificativa 

para deslocamento de competência para facilitação de sua defesa, não se 

pode admitir a escolha aleatória de juízo. Nesse sentido: “Ementa: 

COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FIRMADO 

COM EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE CONSUMO 

CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRERROGATIVA DE FORO 

DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA JUDICIAL DE DIREITOS. 

AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ARTS. 101, I, do CDC 

e 4º, III, da Lei 9.099/95. AFASTADA EXTINÇÃO DO FEITO POR 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUTOS QUE DEVEM RETORNAR À 

ORIGEM PARA PROCESSO E JULGAMENTO. Sentença reformada. 

Recurso provido.” (TJRS – 4ª T – RI nº 0016395-18.2016.8.21.9000 – rel. 

juiz RICARDO PIPPI SCHMIDT – j. 06/06/2016). gRIFEI. Isto posto, com fulcro 

no art. 6º, VIII c.c. art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor 

c.c. art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002904-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002904-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA MACIEL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. O não comparecimento da parte Reclamante à 

audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao 

reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse sentido: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.” (TJMT – TR – RI 

nº 691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016) Isto 

posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante: a) 

no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito; e, b) 
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em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do 

Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. Em sendo o valor 

dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, a multa acima fixada 

(item “b”), será calculada sobre esse teto (três salários mínimos), nos 

termos do art. 81, §2º, do CPC. Havendo pedido de gratuidade na petição 

inicial, fica suspensa a condenação do item “a”, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do CPC. Nesse sentido: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA. ART. 

557, § 2º, DO CPC - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE 

RECOLHIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA - RECURSO 

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

CONHECIDOS. 1. O recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 

557, § 2º, do Código de Processo Civil revela-se como requisito de 

admissibilidade da impugnação recursal. Precedentes. 2. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja beneficiário da 

justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em questão, pois 

"o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o 

assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." 

(EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Embargos de Declaração não 

conhecidos.” (STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 102360/SP 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2011/0221053-0 – REL. MIN. MARCO BUZZI – J. 

07/08/2012 - DJe 03/09/2012). Grifei. Fica revogada, eventual decisão 

antecipatória já deferida. Sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se, intimem-se e oficie-se à Procuradoria 

Geral do Estado dando conhecimento da condenação, bem como, 

registre-se em Secretaria. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1011063-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAREN MARCIA DE ASSUMPCAO SISTEROLLI OAB - MG146038 

(ADVOGADO(A))

ANGELA PARREIRA DE OLIVEIRA BOTELHO OAB - MG61371 

(ADVOGADO(A))

LETICIA OLIVEIRA BOTELHO OAB - MG188758 (ADVOGADO(A))

ANGELA ABADIA CORREIA ALMEIDA DE FREITAS OAB - MG91216 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARTINS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

AGUIA TUR HOTEIS E TURISMO LTDA (EMBARGADO)

JULIO CESAR DIAS DE SOUZA (EMBARGADO)

EDILCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011063-58.2019.8.11.0001. 

EMBARGANTE: MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS EMBARGADO: JULIO 

CESAR DIAS DE SOUZA, AGUIA TUR HOTEIS E TURISMO LTDA, FABRICIO 

MARTINS DE OLIVEIRA, EDILCE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide 

nos moldes do art. 355, I do Código de Processo Civil, posto que a prova 

dos autos basta para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Pretende o Embargante a desconstituição da penhora 

ocorrida no processo principal (0027358-66.2014.811.0001 - sistema 

projudi), uma vez que alega ser o titular legítimo do bem restringido. 

Contudo, o feito principal aguarda trânsito de sentença de homologação de 

acordo, bem como, possuí pedido de baixa da restrição do sistema renajud 

do veículo objeto desta ação (NISSAN/FRONTIER PLAT 4X4, PUL-5249, 

2014, RENAVAM 01175121808). Desta feita, tenho como correto o 

reconhecimento da perda de objeto da demanda, com a consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aplica-se ao 

caso o seguinte entendimento jurisprudencial: Extinção do Processo. 

Perda do objeto. Se o autor tinha interesse processual quando da 

propositura da ação, mas houve carência superveniente da ação, pela 

perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da 

demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo 

em honorários advocatícios com base no CPC 20 §4º (RSTJ 21/498). Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o artigo 485, VI do CPC. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se os Embargos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012956-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA SCHOSSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012956-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA LUCIA SCHOSSLER REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Relatório. SONIA LUCIA SCHOSSLER, representada por sua 

filho CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLE, pretende a reconsideração da 

tutela, bem como, a inexistência do débito discutido e a possibilidade de 

ser representada em audiência. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. A legitimidade “ad causam” para o sistema dos 

Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. ...” Os Juizados Especiais 

objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, 

pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual 

somente estes podem ser partes no respectivo processo. Concluo, 

portanto, que a referida parte não se enquadra no rol taxativo de 

legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. Plano de Saúde. 

autora incapaz representada por sua filha. Impossibilidade de litigar nos 

juizados especiais cíveis. Art. 8º, § 1º, i, da lei n. 9.099/95. NULIDADE DA 

SENTENÇA QUE CONSIDEROU A FILHA DA AUTORA COMO COAUTORA, 

QUANDO SE TRATAVA APENAS DE REPRESENTANTE LEGAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.” (TJRS – 

4ª T – RI nº 71005875513/RS – rel. juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes 

da Silva – j. 03/06/2016 – DJe 06/06/2016). Grifei. “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e dano moral. ação proposta por menor de idade. Incapaz. 

Impossibilidade de exercer pretensão no âmbito dos juizados especiais 

cíveis. Vedação legal prevista no art. 8º, §§ 1º e 2º, lei 9099/95. 

Inexistência da figura da representação do âmbito desta justiça 

especializada. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS – 3ª T - RI nº 71007494545/RS – 

rel. juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 24/05/2018 – DJe 29/05/2018). Grifei. 

Ademais, quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o 

pleito de antecipação de tutela de urgência, não identifico elemento novo 

que justifique alteração da decisão já lançada, razão pela qual a 

mantenho, pelos próprios fundamentos. Isto posto, com fundamento no 

artigo 8º, § 1º, inciso I, c.c. art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, 
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do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012956-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA SCHOSSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012956-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA LUCIA SCHOSSLER REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Relatório. SONIA LUCIA SCHOSSLER, representada por sua 

filho CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLE, pretende a reconsideração da 

tutela, bem como, a inexistência do débito discutido e a possibilidade de 

ser representada em audiência. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. A legitimidade “ad causam” para o sistema dos 

Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. ...” Os Juizados Especiais 

objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, 

pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual 

somente estes podem ser partes no respectivo processo. Concluo, 

portanto, que a referida parte não se enquadra no rol taxativo de 

legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. Plano de Saúde. 

autora incapaz representada por sua filha. Impossibilidade de litigar nos 

juizados especiais cíveis. Art. 8º, § 1º, i, da lei n. 9.099/95. NULIDADE DA 

SENTENÇA QUE CONSIDEROU A FILHA DA AUTORA COMO COAUTORA, 

QUANDO SE TRATAVA APENAS DE REPRESENTANTE LEGAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.” (TJRS – 

4ª T – RI nº 71005875513/RS – rel. juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes 

da Silva – j. 03/06/2016 – DJe 06/06/2016). Grifei. “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e dano moral. ação proposta por menor de idade. Incapaz. 

Impossibilidade de exercer pretensão no âmbito dos juizados especiais 

cíveis. Vedação legal prevista no art. 8º, §§ 1º e 2º, lei 9099/95. 

Inexistência da figura da representação do âmbito desta justiça 

especializada. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS – 3ª T - RI nº 71007494545/RS – 

rel. juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 24/05/2018 – DJe 29/05/2018). Grifei. 

Ademais, quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o 

pleito de antecipação de tutela de urgência, não identifico elemento novo 

que justifique alteração da decisão já lançada, razão pela qual a 

mantenho, pelos próprios fundamentos. Isto posto, com fundamento no 

artigo 8º, § 1º, inciso I, c.c. art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, 

do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA GUIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001265-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FATIMA DA GUIA SANTANA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia o Reclamante, em síntese: - que 

é correntista da Reclamada; - que esta é a instituição bancária à qual são 

destinadas suas verbas salariais; - que a Reclamada, arbitrariamente, 

bloqueou a sua conta corrente, inclusive verbas salariais, evitando 

saques, pagamentos em débito em conta ou qualquer outra transação 

onde seja necessária a retirada de valores; - que passou por inúmeras 

situações constrangedoras em razão da recusa de seu cartão; - que 

tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não obteve êxito. 

Fundamento e decido. A aferição/verificação da existência de eventual 

abuso da parte Reclamada no bloqueio da conta corrente/salário nº 

540917-0, da agência nº 2363-9 e suas implicações (liberação de uso, 

depósitos, saldo, etc...), bem como, sua vinculação ou não ao bloqueio 

noticiado, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a 

instrução processual com inafastável realização de perícia técnica 

poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos 

pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022477-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FERNANDO HUMBERTO VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022477-53.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR EXECUTADO: 

FERNANDO HUMBERTO VILELA, MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007515-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HENRIQUE DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007515-25.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

MARCOS HENRIQUE DE AMORIM Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito – II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021652-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO OAB - MT9904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021652-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELLO 

AFFONSO BARRETO RAMIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

FREDERICO MULLER NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021667-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021667-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO POLO PASSIVO: ACHE UM LUGAR PARA 

FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021669-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021669-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSON 

ANTONIO BATISTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYSE 

GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021672-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021672-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO 

RODRIGUES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: JCNS 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021674-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021674-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILMA DA 

COSTA NARDES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021675-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021675-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILMA DA 

COSTA NARDES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021680-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021680-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDECY 

PEREIRA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021684-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021684-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021686-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021686-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021689-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CELARIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021689-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA CELARIUS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONCALVES DE PAULA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021710-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021710-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EUSTAQUIO 

JOSE RODRIGUES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELY 

LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO POLO PASSIVO: AMAZON 

SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021719-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021719-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JANE COSTA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021724-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021724-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIANE DA 

SILVA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021730-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA HELENA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021730-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SILMARA 

HELENA BENDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021732-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIR RIBEIRO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021732-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDERIR 

RIBEIRO DO COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007682-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019966-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PRODEXO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1019966-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - MT24216/O, da data designada 
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para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016582-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO SANZIONE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006697-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA JELYEL MARCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS OAB - MT13349/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018921-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre petição juntada no movimento retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COSTA ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COSTA ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021765-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO BATISTA PACHE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

MARINETH LEIA DA COSTA OAB - MT21174/O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021765-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

PACHE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELOISA MARIA 

BARBOSA MEDEIROS, VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS, MARINETH 

LEIA DA COSTA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012323-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010869-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BORGES SALAMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010869-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO BORGES SALAMONI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo n º 1010869-58.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante cobrança 

indevida de serviço não prestado ante o não atendimento de solicitação de 

transferência de endereço. Pede a restituição dos valores pagos e 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A 

pretensão é procedente. Narra o Reclamante que era titular do contrato nº 

899980399581 perante a Reclamada. Aduz que na data de 16/02/2018 

solicitou a mudança de endereço. Afirma que a Reclamada não procedeu 

com a mudança em razão de indisponibilidade de porta no local. Aduz que, 

por isso, na data de 05/03/2018 solicitou o cancelamento do serviço. Narra 

que a Reclamada, embora cancelado o serviço, negativou seus nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Pede a declaração de inexistência do 

débito, bem como reparação por danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

nega a falha na prestação de serviço afirmando que houve a 

disponibilização do serviço até o pedido de cancelamento. Por isso, afirma 

que as faturas relativas aos meses de março e abril são devidas, 

portanto, inexistiria dever de reparação em danos morais. Após análise 

detida aos autos verifico que razão assiste à Reclamante, pois logrou 

êxito em comprovar que em razão da mudança de endereço (conforme 

comprova mediante contrato de locação de Id. 26801944) solicitou, na data 

de 16/02/2018, a alteração do endereço de instalação dos serviços da 

Reclamada. O Reclamante também comprovou que somente solicitou o 

cancelamento dos serviços ante a inexistência de porta no novo endereço 

para que os serviços da Ré fossem instalados e prestados, conforme 

contratado. Sendo assim, não há se falar em cobrança após a data de 

16/02/2018, bem como em multa por rescisão antecipada do contrato, já 

que o término da relação contratual se deu por culpa exclusiva da 

Reclamada. Dessa forma, impõe acolher o pedido para declarar a 

inexistência do débito que deu origem à negativação objeto da lide, bem 

como para condenar a Reclamada em danos morais pela falhar na 

prestação de serviço por ela perpetrada. Cumpre anotar que o caso em 

tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET APÓS A UTILIZAÇÃO DA 

FRANQUIA CONTRATADA. BLOQUEIO INDEVIDO. NOS TERMOS DA 

CONTRATAÇÃO, A RÉ DEVERIA APENAS PROCEDER A REDUÇÃO DA 

VELOCIDADE DA INTERNET. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DAS 

OPERADORAS DE TELEFONIA PROCEDIDA APENAS APÓS JANEIRO DE 

2015. DEVER DA RÉ EM COMUNICAR O CONSUMIDOR SOBRE QUALQUER 

MODIFICAÇÃO NO CONTRATO NÃO REALIZADA. RESTABELECIMENTO 

DOS SERVIÇOS CONFORME O CONTRATADO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA DA 

SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005424536, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 24/04/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005424536 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Data de Julgamento: 24/04/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/04/2015) III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação de indenização por danos morais 

proposta por BRUNO BORGES SALAMONI em desfavor de VIVO S.A. para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 24656127, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito objeto da lide e para CONDENAR a 

reclamada ao pagamento dos danos morais experimentados pela autora 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados desde a data do 
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arbitramento pelo IGPM/FGV, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros 

de mora a contar da data da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021807-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021807-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR POLO 

PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021809-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CARMO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021809-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

CARMO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021820-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021820-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIK MARTINS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA SEVERINO DA SILVA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021825-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021825-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX DOS REIS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RANIELY BENITES GONCALVES, 

GILMARA DOS SANTOS REIS POLO PASSIVO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007401-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCICLEA PEDROSA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021833-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021833-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

DORES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

FABRICIA ROSA BARROS, ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RANZULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMINADABE ALVES DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021853-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021853-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLON HUDSON MACHADO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021872-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE PAULO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT8153-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA REZENDE BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021872-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GESSICA DE 

PAULO COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO FERREIRA 

NETO POLO PASSIVO: MARCELA REZENDE BEZERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008508-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FELLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RODRIGO PADILHA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DO NASCIMENTO MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005192-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA PASSARINHO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021886-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DA SILVA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021886-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVENAL DA 

SILVA MATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: YANA COMERCIO E 

LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021887-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA LOPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021887-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

FERREIRA LOPES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR, RENAN NADAF GUSMÃO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021901-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AGILEU DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021901-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL AGILEU 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021904-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO BONDESPACHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021904-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONSTANTINO 

BONDESPACHO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

SANTOS DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021915-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANUBIA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021915-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANUBIA MARIA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021941-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARQUES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021941-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

MARQUES RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021942-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021942-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MONICA 

FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA POLO PASSIVO: UNICINT - 

UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021967-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021967-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021981-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021981-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021989-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021989-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PRO OTICA LTDA 

- ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA ARFOX 

POLO PASSIVO: ROSIMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022006-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOP VISAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA RODRIGUES DE MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022006-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TOP VISAO 

EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA 

ARFOX POLO PASSIVO: AMANDA RODRIGUES DE MATOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022007-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022007-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILZE RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022010-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022010-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE DOS 

SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022011-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE FATIMA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022011-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINETE FATIMA 

DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022032-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022032-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ED CARLOS 

PEREIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

AUGUSTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022055-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022055-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DOS 

SANTOS ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022060-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AMORIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022060-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE AMORIM 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022084-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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TIAGO ALVES VANDERLEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022084-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO ALVES 

VANDERLEI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022085-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022085-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBENS 

BERNARDO DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022091-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT14084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022091-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO PEREIRA 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022100-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022100-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DELISLENE 

CARDOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022102-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022102-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

DELCIDIO MATEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE SILVA 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022119-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELLIA JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022119-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NOELLIA JUNIOR 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022130-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CATARINA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022130-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

CATARINA MORAIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA 
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S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022137-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022137-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR COSTA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022143-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022143-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LINIKER 

FRANCISCO DA SILVA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022148-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022148-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE 

LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022173-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ASSIS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022173-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DE ASSIS HORA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISAIAS ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022177-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RISOMAR NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022177-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RISOMAR NEVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022185-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022185-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

ARAUJO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022194-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022194-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022196-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022196-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

ALBERTINA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

COSTA PARRIAO POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022200-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022200-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GEORGE 

MARCELO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022214-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022214-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TAINARA 

APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GISELE SILVA NASCIMENTO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022219-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022219-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022239-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022239-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022253-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DOUGLAS MAURICIO TAVARES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022253-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

MAURICIO TAVARES FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 24 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022256-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CUSTODIO OZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ASSAI LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022256-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

CUSTODIO OZAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA 

LOPES, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO 

PASSIVO: SUPERMERCADO ASSAI LTDA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 24 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022268-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMILO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022268-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA CAMILO 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022278-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022278-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZIMEIRE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022285-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA JULIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022285-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALZIRA JULIA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022292-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGMES COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE ESTETICA 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022292-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AGMES 

COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE ESTETICA LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SOUZA PONCE POLO 

PASSIVO: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022312-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DIAS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022312-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ORLANDO DIAS 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022315-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022315-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO MARCOS 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022316-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERBERSON VITOR DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022316-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GERBERSON 

VITOR DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022324-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTIANE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022324-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAN 

CRISTIANE DA COSTA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022333-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022333-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAIAS DE 

AMORIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022346-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022346-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JULIA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE DA COSTA 

CACERES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022353-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE CRISTINE SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022353-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRELE CRISTINE 

SANTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022364-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022364-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIANE 

REGINA DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022369-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES AZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022369-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS ALVES 

AZE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022380-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR VIEIRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022380-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDIMAR 

VIEIRA SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022394-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEMILTON ANTONIO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022394-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ORDEMILTON 

ANTONIO XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022414-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE PEREIRA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022414-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIANE PEREIRA 

BELARMINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA 

TAVARES DE LIMA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022426-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022426-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NAIR GOMES 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022427-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SAMPAIO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022427-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE SAMPAIO 

BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022438-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022438-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREA MARIA 

DE OLIVEIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

SANTOS ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022441-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022441-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022446-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY SANTOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022446-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANY 

SANTOS DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022474-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA CHICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022474-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

APARECIDA CHICA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022476-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022476-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

CRISTINA COSTA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

CHAVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022506-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIDNEI VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022506-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA SIDNEI 

VICENTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ROGERIO 

DEL ARCO MACAGNAN POLO PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE ALVES CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELAINE 

ALVES CEZAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO NOETZOLD 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 1 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAIDE SILVA DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON NOGUEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000012-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON 

NOGUEIRA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

RODRIGUES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY ELLY FLORIANO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNY ELLY 

FLORIANO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA, ROSANA LUCIA SOUZA CESAR POLO PASSIVO: 

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000031-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOICEANA 

PATRICIA OLIVEIRA FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AEREAS S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BONTIVER 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE POLO PASSIVO: MAIRA CARLA 

RODRIGUES SLAVIERO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY HELEN DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANY HELEN 

DA COSTA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA DE SOUZA MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISAMA DE 

SOUZA MARTINEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ULIE YAUCHA DE 

CAMPOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO 

FERREIRA CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL RIBEIRO 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL NAVES DIAS, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELISE CASTILHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNELISE 

CASTILHO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILANA 

RODRIGUES DE SOUZA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: MUNDIAL COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU 

DOMINGOS DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 4 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000110-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE GOMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES FEITOZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO ALVES 

FEITOZA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL RONDON MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS RAFAEL 

RONDON MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LIMA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENDA LIMA 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS ANTONIO 

GONCALVES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOARES DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000127-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNA SOARES 

DA SILVA CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000150-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ INACIO 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY (REQUERIDO)

CLAUDIA VALERIA VALENTE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000162-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARINNA MARIA 

MERCEDES VIEIRA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000167-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000173-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

LUCINEIDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILIA 

GABRIELA DE SOUZA CHAVES POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000177-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA 

CARVALHO LEANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIOLA 

LAURA COSTA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIUSCIA 

THEREZINHA FURTADO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000202-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: fidc ipanema VI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONNARDO DIORGIO SARDINHA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONNARDO 

DIORGIO SARDINHA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

CANTARELLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014791-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DA SILVA GUTIERREZ (REQUERENTE)

MAURICIO RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014791-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DA SILVA GUTIERREZ (REQUERENTE)

MAURICIO RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019630-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000250-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELE DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT A INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000254-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RINALDO 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN SILVA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: MRV PRIME PROJETO MT A INCORPORACOES 

SPE LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016987-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FERNANDA AVELAR CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018691-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELKE REVERDITO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO NUNES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007698-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN MATOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004226-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEME EVENTOS E FORMATURAS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014119-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GARCES DE PINHO (EXECUTADO)
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Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de certidão de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

LEONARDO LISBOA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

LISBOA SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

GOMES JUNIOR POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VICTOR 

DA COSTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR JERONIMO 

ALMEIDA SILVA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011399-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011399-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 

09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017174-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017174-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO 

VIAJANTE, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos, Defiro o pedido 

formulado no ID. 27611212. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme pauta do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021724-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021724-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016100-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016100-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA MARTINS MELHORANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Diante da informação de que 

houve o pagamento do débito junto a empresa reclamada e que já 

excluíram o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

aguarde-se audiência de conciliação agendada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022256-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CUSTODIO OZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ASSAI LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022256-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO CUSTODIO OZAN REQUERIDO: SUPERMERCADO 

ASSAI LTDA, BANCO ITAUCARD S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, 

comprovante de negativação atualizado emitido pelo órgão no qual consta 

a inscrição do débito (consulta de balcão) e as faturas do referido cartão, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo 

único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022333-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022333-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISAIAS DE AMORIM SILVA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021393-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SPIES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021393-17.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: ADILSON SPIES 

Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no 

prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá 

proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria deste 

Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob 

pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021463-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA GUIA MAGALHAES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021463-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: EVA 

DA GUIA MAGALHAES SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021544-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS JOAO WEBER (EXECUTADO)

JOVELINA DE OLIVEIRA WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021544-80.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: MATEUS JOAO 

WEBER, JOVELINA DE OLIVEIRA WEBER Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 
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efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021554-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021554-27.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: CARLOS 

ALBERTO DE BARROS Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021649-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021649-57.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos, Cite-se a parte executada, 

por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021808-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMIS LENIZE MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021808-97.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: CELMIS 

LENIZE MONTEIRO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021927-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LETICIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021927-58.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: BRUNA LETICIA ALVES 

DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA JOSE DE PAULA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021930-13.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: MARIA JOSE DE PAULA 

LIMA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para 

que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá 

proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria deste 

Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob 

pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022023-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022023-73.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: CRISTIANO BARRETO DA 

COSTA, BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000188-92.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ADRIANA ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000218-30.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO DOS SANTOS 

MELO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente 

para que proceda à apresentação do original do título de crédito à 

Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021812-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BOTELHO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021812-37.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA ESPÓLIO: CARLOS EDUARDO 

BOTELHO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 
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advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010809-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCYMARA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010809-85.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000278-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA PAULINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018871-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA JAEL PERBELINI COUTINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020074-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA DE 

PORTUGAL FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

SOUZA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021674-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021674-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA - MT23304/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 31/01/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019629-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1019629-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - MT14750-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013425-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013425-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JUAREZ PAULO SECCHI - MT10483-O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

MT13251-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:30 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014538-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA JULIANA JACOMO MELO ROCHA (REQUERIDO)

FELIPE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGUES (REQUERIDO)

GBM QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BRIENE COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE BRIENE 

COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

NASCIMENTO MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

DIAS DA COSTA POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013864-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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EDINEZIO FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004026-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CAMILO FERNANDES CORREA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014521-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-F2 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014521-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCISIO FOLETTO PEREIRA - MT0020686A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022476-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022476-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA COSTA PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, juntando aos autos cópia do histórico de cobranças/pagamentos 

da unidade consumidora objeto da demanda e a fatura questionada nos 

autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021648-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021648-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o débito 

apontado pela parte reclamada ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONARIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO registrado no rol de 

inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 28,13 (vinte e 

oito reais e treze centavos), com data de inclusão de 10/setembro/2018. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021648-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021648-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o débito 
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apontado pela parte reclamada ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONARIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO registrado no rol de 

inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 28,13 (vinte e 

oito reais e treze centavos), com data de inclusão de 10/setembro/2018. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002964-02.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - MT6002/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC 

Data: 29/10/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 16 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007682-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007682-42.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - MT21282-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008130-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FABIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009401-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NOGUEIRA DE SA (REQUERENTE)

JOAQUIM ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002318-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS FILARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS OAB - MT0016621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009626-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEU DO CARMO SEBA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000202-76.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ROSANA 

APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA RECLAMADO(A): CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021887-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA LOPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021887-76.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: FERNANDO 

FERREIRA LOPES NETO RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos o histórico de 

cobrança/pagamento (obtido junto ao sítio eletrônico da reclamada) 

referente à UC objeto da demanda. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022091-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT14084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022091-23.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: IVO PEREIRA 

BORGES RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LIMA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000120-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRENDA LIMA BORGES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial juntando documento capaz de demonstrar o bloqueio que 

alega, sob pena de indeferimento da inicial Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA RESENDE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000314-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA SILVA 

RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA FRATA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000321-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

MARIA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBER AZIZ 

SABER, MARIANNA BARROS SABER, CLEITON CARLOS KLASNER POLO 

PASSIVO: PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008342-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA SIQUEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DUARTE OAB - SP365583 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER KARINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARINETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER KARINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARINETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016899-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 

11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000358-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIULIANE 

ZERWES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000362-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO MARQUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005419-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARGUELHO CENTURION (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Executada, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DIAS LEITE (REQUERIDO)

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA 

MENDONCA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA 

GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSSA FERRAZ DA GAMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000386-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: THAYSSA 

FERRAZ DA GAMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005869-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BENEDITO PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 dias, quanto ao pagamento efetuado, o qual fora realizado no prazo 

legal. Outrossim, deverá a parte expressar quanto à extinção do processo 

ou quanto à existência de eventual saldo remanescente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008332-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008332-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO MARIANO DA CUNHA REQUERIDO: REPUBLICA 

COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos, Defiro o pedido formulado no ID. 

27528915. Proceda-se a alteração no polo passivo da presente demanda, 

passando a constar como promovido “Pérsio Domingos Briante”. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do juízo. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018153-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ANITA MALFATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DE SOUZA OZORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018153-20.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ANITA MALFATTI EXECUTADO: 

CARLA DE SOUZA OZORES Vistos, Defiro o pedido de ID. 27482992, 

expeça-se mandado de citação no endereço informado. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007690-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007690-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA DA 

CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO Vistos, Intime-se a parte promovente para 

se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a petição da parte 

promovida juntada no ID. 27486483. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012118-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Aguarde-se a publicação da sentença no Diário de Justiça. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013030-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS IVORI TEIXEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013030-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

MARCOS IVORI TEIXEIRA CAMPOS Vistos, Defiro o pedido que consta no 

ID. 27439235. Mantenham-se os autos no arquivo provisório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Após esse prazo, intime-se a parte exequente para se 

informar a atual localização do devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012691-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LAURO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012691-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

LAURO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Vistos, Defiro o pedido que 

consta no ID. 27439233. Mantenham-se os autos no arquivo provisório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após esse prazo, intime-se a parte exequente 

para se informar a atual localização do devedor, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015708-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERBERT JUVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015708-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERBERT JUVINO DE SOUZA REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA S/A Vistos, Consoante Termo de Audiência de 

Conciliação, o advogado da parte reclamante requer a concessão do 

prazo de 05 dias para justificar a ausência da parte promovente ao ato. 

DEFIRO o pedido. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte 

reclamante apresentar justificativa da ausência em audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015228-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MACHADO ESPINDOLA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015228-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL MACHADO ESPINDOLA E SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Consoante Termo de Audiência de Conciliação, o advogado 

da parte reclamante requer a concessão do prazo de 05 dias para 

justificar a ausência da parte promovente ao ato. DEFIRO o pedido. 

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte reclamante apresentar 

justificativa da ausência em audiência de conciliação, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014988-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOARES JORGE DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014988-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOARES JORGE DE CRISTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Consoante Termo de Audiência de Conciliação, o advogado da parte 

reclamante requer a concessão do prazo de 05 dias para justificar a 

ausência da parte promovente ao ato. DEFIRO o pedido. Concedo o prazo 

de 5 (cinco) dias para a parte reclamante apresentar justificativa da 

ausência em audiência de conciliação, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021054-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021054-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANELICE MARTINS BATISTA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000269-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO VICTOR DA COSTA SOUZA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome e comprovante de 

negativação atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do 

débito (consulta de balcão), visto que o documento juntado encontra-se 

ilegível, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013110-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RENE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 27782405. Proceda-se a 

alteração do polo passivo da presente demanda como requerido. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, conforme endereço indicado na petição que 

consta no ID. anterior. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008669-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAINA FARIAS SILVA BERGOLI (EXECUTADO)

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para que informe os dados bancários 

para fins de expedição de Alvará Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com os dados bancários nos autos, retorne concluso. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000402-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO BARROS 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO OLIMPIO 

MEDEIROS NETO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para informar o endereço da parte 

promovida, nesta comarca, afim de possibilitar o cumprimento da intimação 

de liminar em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SEBASTIAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ SEBASTIAO 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente, para dar ciência da juntada de 

carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008727-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente, para dar ciência da juntada de 

carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007868-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINALDO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1007868-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, da data redesignada para 
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realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000417-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: JOSE MEIRA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015708-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERBERT JUVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015708-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/12/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007690-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007690-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 

14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CESAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO CESAR 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBYA CARNIELLO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000434-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBYA 

CARNIELLO DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NEUSA MALDONADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

NEUSA MALDONADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

THADEU GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017174-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017174-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE 

SOUZA OLIVEIRA - MT0018250A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 

14:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007643-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009962-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM GABRIELLE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARONILCE JANES DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000475-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARONILCE 

JANES DE MORAES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOANIR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000481-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO JOANIR 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000486-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCIDES 

ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 
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20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000493-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LENICE SOUZA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DONATO PERES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000494-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEVERTON 

DONATO PERES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FREIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

FREIXEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021555-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FAVA FARTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A N E BERTE - ESTETICA E BEM ESTAR (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021555-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - MT1679-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NUNES PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000545-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE 

GRZYBOWSKI ALBANO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN CELLA TARTERO POLO PASSIVO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SUZANA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000547-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

SUZANA TELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GREGORY 

SOARES DA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017360-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Diante do cancelamento do alvará anteriormente expedido, 

expeça-se novo alvará judicial em favor da parte exequente, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. anterior (Alvará n. 

578614-2/2020). Aguarde-se integral pagamento das parcelas. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019402-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante do retorno negativo do AR e ante a proximidade da 

audiência de conciliação designada, proceda-se a designação de nova 

data para o ato. Cite-se/intime-se a parte reclamada no endereço 

informado no ID. anterior. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020487-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, Indefiro o pedido que consta do ID. anterior. 

Intime-se a parte reclamada para que comprove o cumprimento da decisão 

que consta no de ID. 27319760, no prazo estabelecido, sob pena de 

majoração da multa já arbitrada. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022130-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CATARINA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022130-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELA CATARINA MORAIS DA SILVA REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de negativação 

atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito 

(consulta de balcão), sob pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021598-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021598-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUTH SANTOS DE FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome 

ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa 

indicada no documento juntado e instrumento do mandato devidamente 

assinado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021710-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021710-15.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO REQUERIDO: 

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome e 

documentos pessoais da parte promovente, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021872-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE PAULO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT8153-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA REZENDE BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021872-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESSICA DE PAULO COELHO REQUERIDO: MARCELA 

REZENDE BEZERRA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome e documentos pessoais da parte 

promovente, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CRISTINA DE LARA BIANQUIM (EXECUTADO)

DEJANANE CRISTINA DIAS DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000523-14.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ANDRESSA 

CRISTINA DE LARA BIANQUIM, DEJANANE CRISTINA DIAS DE LARA 

Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente 

para que proceda à apresentação do original do título de crédito à 

Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000566-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICHARDSON 

PARANHOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002917-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, o qual fora realizado no 

prazo legal. Outrossim, deverá a parte expressar quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual saldo remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000571-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALLAN DA 

SILVA FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000530-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA ALVES TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000530-06.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ANA LUIZA 

ALVES TORRES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021886-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DA SILVA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021886-91.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JUVENAL DA SILVA MATA REQUERIDO: YANA 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021989-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021989-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PRO OTICA LTDA - ME REQUERIDO: ROSIMEIRE OLIVEIRA 

DE FREITAS Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos 

pessoais do representante da empresa, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022010-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022010-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado e comprovante de negativação. 

Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022060-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AMORIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022060-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE AMORIM DE CARVALHO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022194-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022194-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022292-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGMES COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE ESTETICA 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022292-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGMES COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE 

ESTETICA LTDA REQUERIDO: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos 

pessoais do representante da empresa, instrumento do mandato e 

inscrição estadual, devidamente atualizada, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO ESPACO DO SABER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA TEOFILO DO REGO OAB - PE17012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002800-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUCANDARIO ESPACO DO SABER LTDA - ME 

REQUERIDO: CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA Vistos, Colhe-se dos 

autos que o presente feito já se encontra extinto pela sentença que 

consta no ID. 24363027. Ressalto que, pretendendo o interessado, poderá 

formular pedido em ação própria. Intime-se. Após, arquive-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002798-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO ESPACO DO SABER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA TEOFILO DO REGO OAB - PE17012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002798-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUCANDARIO ESPACO DO SABER LTDA - ME 

REQUERIDO: DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES Vistos, Colhe-se dos 

autos que o presente feito já se encontra extinto pela sentença que 

consta no ID. 25619778. Ressalto que, pretendendo o interessado, poderá 

formular pedido em ação própria. Intime-se. Após, arquive-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020461-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Acolho parcialmente o pedido que consta no ID. 27870565. Quanto 

ao pedido de Segredo de Justiça entendo não restarem configurados os 

requisitos legais. Desta feita, determino seja riscado dos autos o 

documento que consta no ID. 27286945. Aguarde-se audiência designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTHIAN 

VEDANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000597-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON DE 

SOUZA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005202-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDES DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

FATIMA BERNADETH DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020404-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA DE PINHO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021667-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021667-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO REQUERIDO: ACHE 

UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE 

HOSPEDAGEM LTDA. Vistos, Peticiona a parte reclamante postulando a 

redesignação da audiência de tentativa de conciliação designada no 

presente feito. Comprovada a impossibilidade prévia de comparecimento 

ao ato já designado, impõe acolher o pleito para o fim de determinar a 

redesignação da audiência de tentativa de conciliação, conforme pauta do 

juízo, atendendo-se à data indicada pela parte para o seu retorno à 

comarca. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021825-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021825-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX DOS REIS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA 

DE ENSINO LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos o instrumento do mandato. Determino ainda à 

parte reclamante que colacione aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021915-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANUBIA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021915-44.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ANUBIA MARIA 

ROSA RECLAMADO(A): AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022006-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOP VISAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA RODRIGUES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022006-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TOP VISAO EIRELI - ME REQUERIDO: AMANDA RODRIGUES 

DE MATOS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos documento de identificação pessoal do representante 

legal da empresa reclamante. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022007-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022007-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANILZE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

esclarecendo a retificando, no que for preciso, porquanto as partes 

cadastradas no sistema PJe divergem daqueles constantes da petição 

inicial e documentos colacionados. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022011-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE FATIMA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022011-59.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ELINETE FATIMA 

DE ALMEIDA E SILVA RECLAMADO(A): VIVO S.A. Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo 
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de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022239-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022239-34.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: LUCAS 

GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO RECLAMADO(A): BANCO 

BRADESCO Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022253-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MAURICIO TAVARES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022253-18.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: DOUGLAS 

MAURICIO TAVARES FARIAS RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NEUSA MALDONADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000446-05.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: BENEDITA 

NEUSA MALDONADO RECLAMADO(A): VIVO S.A. e outros Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019617-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO COUTO GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019617-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO COUTO GONZAGA DE MELO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Peticiona a parte reclamante pretendendo modificar o pedido 

formulado na inicial para o fim de incluir, como objeto da presente 

demanda, meses não descritos na petição inicial. Indefiro o pedido 

formulado no petitório de Id. 27872448. Com efeito, não mais se mostra 

possível a modificação do pedido, porquanto a admissão de tal pretensão 

vai de encontro à norma do artigo 329, inciso I, do CPC. Posto isso, indefiro 

o pleito de inclusão de novos pedidos na presente demanda. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000062-42.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RAFAEL RIBEIRO 

DA GUIA RECLAMADO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento de 

identificação pessoal, bem como comprovante de residência atualizado e 

em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY HELEN DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000034-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANY HELEN DA COSTA PEREIRA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 

05 (cinco) dias, colacionar novamente nos autos os arquivos juntados na 

inicial (petição inicial, procuração e docs pessoais, protocolo e resposta), 

porquanto esses apresentam-se em branco, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direto
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY ELLY FLORIANO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000019-08.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ANNY ELLY 

FLORIANO MEDEIROS RECLAMADO(A): AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME e outros (2) Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar 

a inicial juntando aos autos comprovante de residência atualizado e em 

seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com 

a pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE ALVES CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000004-39.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ADELAINE 

ALVES CEZAR RECLAMADO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022506-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIDNEI VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022506-06.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MARIA SIDNEI 

VICENTE DA SILVA RECLAMADO(A): SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000150-80.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LUIZ INACIO 

ALMEIDA RECLAMADO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000615-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE ALVES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PELLIZZONI VERAS 

GADELHA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

ALMEIDA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000638-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAREN ALMEIDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS FORTES MODESTO 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARMO DE ABREU (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000641-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR CARMO DE 

ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA CONCEICAO SILVA 

MESQUITA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000644-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA SANTOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016249-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SUELE DIAS GAIVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016628-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO OAB - MT15092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016628-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - MT15092/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017809-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017809-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CARLOS JOSE DE CAMPOS - MT14526-O, THIAGO RIBEIRO - MT13293-O, 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO - MT17789-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000660-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUSIMAR MARIA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013110-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013110-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - MT12747-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004724-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MORENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007519-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, o qual fora realizado no 

prazo legal. Outrossim, deverá a parte expressar quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual saldo remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009796-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONDESPACHO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000690-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021684-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021684-17.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: REGINALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A I- 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela reclamante na qual pretende ter 

seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada que desse causa ao 

débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Cuida-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

não manteve relação jurídica com a reclamada, que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 
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norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 

77,11 (setenta e sete reais e onze centavos), com data de inclusão de 

02/12/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016584-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BACARA (REQUERIDO)

EDNA TEREZINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BRUNA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000691-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIETE BRUNA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016923-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000692-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018491-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CHIGUERU TAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA FELIX DOS REIS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021656-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1021656-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) INTERESSADO: 

GUILHERME FONTANA SILVEIRA - MT19851-O, JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - MT10455-O, FELIPE FELIX DOS SANTOS - MT25065-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019222-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON SEABRA DA SILVA (REQUERIDO)

CLEIDEL GOMES SEABRA (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021052-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019604-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Roberta Rodrigues Seneda Vilella (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roberta Rodrigues Seneda Vilella OAB - MT12455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000698-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Roberta 

Rodrigues Seneda Vilella ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA 

RODRIGUES SENEDA VILELLA POLO PASSIVO: DIRETOR DO CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO 

DE EVENTOS - CEBRASPE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020323-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANNY BARBOSA DE LIMA DIEHL (EXECUTADO)

LUIZ RICARDO DIEHL OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000700-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER 

JAQUELINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017966-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS MAGNUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA VERDAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020300-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA FERREIRA PAES (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020585-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019488-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIQUE CAMILOT (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014445-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014538-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA JULIANA JACOMO MELO ROCHA (REQUERIDO)

FELIPE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGUES (REQUERIDO)

GBM QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDVIGES DE MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000708-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDVIGES 

DE MIRANDA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULISSES GARCIA 

NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000712-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RANIELE DOS 

SANTOS E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000716-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER 

JAQUELINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000173-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCINEIDE DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Já designada audiência de tentativa de conciliação, intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006046-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA VACCARO OAB - PR44467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAINE NAYARA BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006046-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CECILIA MARIA VACCARO - PR44467, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 

10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017185-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY LOSMINA CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017185-87.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

MICHELLY LOSMINA CORREA DE SOUZA Vistos, Expeça-se mandado de 

citação para o endereço constante nos autos. Devendo informar ao oficial 

de justiça o número de telefone da executada. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009714-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO LARA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009714-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO BRUNO LARA PACHECO REQUERIDO: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. Vistos, 

Expeça-se carta de citação para a segunda requerida de acordo com o 

endereço juntado na petição de Id. 25692537. Designe-se nova audiência 

de conciliação conforme pauta em juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018882-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MAYSSA ALVES PRADO 04068452121 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018882-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA REQUERIDO: GIOVANNA 

MAYSSA ALVES PRADO 04068452121 Vistos, Expeça-se mandado de 

citação no endereço constante nos autos. Cientifique o oficial de justiça 

quanto ao nome fantasia da reclamada (porto auto center). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016300-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA NATTALLY DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016300-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA REQUERIDO: RUBIA 

NATTALLY DE MORAES Vistos, Diante da impossibilidade do oficial de 

justiça designado de cumprir o mandado, determino seja expedido novo 

mandado de cumprimento de carta precatória. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017429-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017429-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Intime-se a parte promovente para que 

se manifeste quanto ao AR negativo juntado no ID. 27031796, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Com endereço nos autos, 

designe-se nova data para a audiência de conciliação, conforme pauta do 

juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004637-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLENA CRISTINA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

GLEICY COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004637-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MYLENA 

CRISTINA COSTA MARQUES, GLEICY COSTA MARQUES Vistos, Intime-se 
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a parte exequente para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 5 

(cinco) dias, para fins de penhora. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO NUNES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007004-27.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

GONCALO NUNES DA SILVA JUNIOR Vistos, Defiro o pedido que consta 

no ID. 27829797. Expeça-se Carta Precatória no endereço informado, na 

forma requerida. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000638-35.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado, bem como 

comprovante de negativação atualizado emitido pelo órgão no qual consta 

a inscrição do débito (consulta de balcão), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA ALVES NOVAIS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

EMANUELLY CRISTINA OLIVEIRA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000537-95.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EMANUELLY 

CRISTINA OLIVEIRA MOTA, REGINA ALVES NOVAIS FIGUEIREDO Vistos, 

Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022380-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR VIEIRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022380-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDIMAR VIEIRA SA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos comprovante de negativação atualizado emitido pelo 

órgão no qual consta a inscrição do débito (consulta de balcão), bem 

como comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022426-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022426-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAIR GOMES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022441-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022441-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, Intime-se 

a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000006-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAIDE SILVA DE SOUSA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000033-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: 

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos pessoais do representante da empresa 

e comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000059-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado, bem como para juntar aos autos comprovante de 

negativação original e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a 

inscrição do débito (consulta de balcão), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELISE CASTILHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000088-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNELISE CASTILHO RIBEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, Diante da excepcionalidade do caso defiro o pedido 

de Id. 27883043. Designe-se nova audiência de conciliação com data 

anterior ao dia 14/02/2020. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Cumpra-se a decisão Id. nº 27337585, eis que não 

expedida a intimação pessoal. Após, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020085-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOHAC DE HARO GENARO (REQUERENTE)

RICARDO GENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GUERRISE MENDONCA (REQUERIDO)

EZEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020085-40.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: RICARDO GENARO, PATRICIA BOHAC DE HARO GENARO 

REQUERIDO: EZEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO, MARIA HELENA 

GUERRISE MENDONCA Vistos, Designe-se audiência de conciliação e na 

sequência cite-se, advertindo a parte reclamante que a sua ausência 

implicará na extinção do feito (Lei nº 9.099/95, art. 51, inciso I) e 

igualmente advertindo os reclamados que a sua ausência implicará no 

reconhecimento da revelia, o que fará reputarem-se verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (Lei 

nº 9.099/95, art. 20, caput). Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015697-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 09:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de novembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009511-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORSOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27803707, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011388-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27789768, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008751-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BRITO DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27728223, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE FRANCA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000721-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: CARLOS ANDRE FRANCA COSTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000722-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO DO 

CARMO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OILSON AMORIM 

DOS REIS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017429-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017429-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/01/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004059-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - MT0015383A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/10/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015697-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 09:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA MARA NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005405-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009714-20.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO LARA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009714-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - MT0015375A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 07/11/2019 Hora: 16:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de setembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007107-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILINA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27728222, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010266-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELINHO MILTINHO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27728303, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011631-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS FONSECA TASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27727726, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009241-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27829375, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007803-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIREIA FERNANDES SANTANA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27864310, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011556-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27861626, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003144-18.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 30/09/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 16 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003350-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DELAYNE KARLA VIEIRA - MT19334/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007960-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007960-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LÚCIA RICARTE - MT4411-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 16:40 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018678-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA MIGUEL DE LIMA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020487-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

IVANETE FATIMA DO AMARAL - MT10151-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 31/01/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA JOSE MARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000002-69.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ELIESER DA SILVA LEITE - MT6384-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 
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CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000761-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DIAS LEITE (REQUERIDO)

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID. 27860848) restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA TAVARES DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000776-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

PEREIRA TAVARES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL PEREIRA CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005500-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1005500-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - MT18666/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016065-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA (EXECUTADO)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.27891935) restou negativa.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020623-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020623-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME EXECUTADO: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos. Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos 

documentos pessoais do seu representante legal, instrumento 

procuratório devidamente assinado e Certidão Simplificada emitida pela 

Junta Comercial, a fim de comprovar seu enquadramento no art. 8º, II da 

Lei 9.099/95. Anoto o prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021018-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VICTORIA DE SIQUEIRA FELICIO (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO Nº 1021018-16.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GRANADA RECLAMADO(A): JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA 

ROCHA e outros Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos o instrumento do mandato. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020301-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020301-04.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO DO 

GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO(A): CAROLINA LIMA VERDE 

GUIMARAES DO AMARAL Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDVIGES DE MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000708-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDVIGES DE MIRANDA LEITE REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial colacionando aos autos o instrumento do mandato datado 

recentemente, porquanto o que consta dos autos registra bastante 

pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar eventuais questões 

que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de que cuidando-se de 

processo virtual o documento original não fica retido nos autos. Determino 

ainda que junte aos autos documento comprobatório de residência 

atualizado e em seu próprio nome. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000722-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO DO CARMO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

esclarecendo acerca do teor da informação constante do documento 

juntado no Id. nº 27918720, porquanto referido documento diferentemente 

do que assentado pela parte reclamante indica que houve o bloqueio do 

valor creditado em sua conta no montante de R$9.500,00 (nove mil e 

quinhentos reais) e não o bloqueio da conta bancária, como afirma. 

Determino ainda que comprove nos autos a impossibilidade de 

movimentação de sua conta bancária, eis que tal circunstância não resta 

demonstrada e diante do documento suso mencionado tal presunção não 

resta possível. Ademais, colhe-se que o documento enviado pela 

instituição reclamada data de ontem, dia 09/janeiro/2020, sendo 

necessário verificar acerca da tentativa de resolução junto ao Banco 

reclamado, não como óbice à deflagração da presente demanda 

indenizatória, mas como elemento necessário à análise da liminar 

pretendida. Anoto, por fim, que a parte reclamante não faz qualquer 

referência à existência do mencionado valor (R$9.500,00 – nove mil e 

quinhentos reais) em sua conta bancária, quer reconhecendo a existência 

e justificando-o, quer negando, motivo pelo qual determino seja intimado 

para manifestar-se a respeito do aludido valor. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI SANTOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000288-47.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MARIA 

APARECIDA MARTINS RECLAMADO(A): VALDINEI SANTOS DE CAMPOS 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020468-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDE SANTOS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020468-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

COXIPO EXECUTADO(A): IVANEIDE SANTOS DE SOUSA Vistos, Cite-se a 

parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020510-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE GONCALO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020510-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DO VALLE EXECUTADO(A): JOSE GONCALO DE SOUZA e 

outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020688-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE NEITZEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020688-19.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO(A): FERNANDA CAROLINE 

NEITZEL Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020723-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICE FERREIRA HAAGSMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020723-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO(A): RONICE FERREIRA 

HAAGSMA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021024-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

JUVENILHO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021024-23.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO(A): JUVENILHO DO ESPIRITO 

SANTO e outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1021244-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

BENEDITO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021244-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT EXECUTADO(A): BENEDITO DIAS 

PEREIRA e outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021335-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA LOPES PINTO PALHANO (EXECUTADO)

TIAGO ALVES PALHANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021335-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS ITALIA EXECUTADO(A): TATIANA LOPES PINTO PALHANO e 

outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021376-78.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO(A): NIVALDO CAMPOS Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021378-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (EXECUTADO)

GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021378-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS EXECUTADO(A): 

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE e outros Vistos, Cite-se a parte 

executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021420-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEAL DA SILVA NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021420-97.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): ANDREIA LEAL DA SILVA 

NERES Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1021481-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON LEOCADIO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021481-55.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO(A): AIRTON LEOCADIO ROSA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021495-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MIGUELETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021495-39.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO(A): VICTOR MIGUELETE Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021582-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUIZA BRUSCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021582-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO(A): CARMEN LUIZA BRUSCHI 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021783-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA VIRGINIA LIMA DE ARRUDA (EXECUTADO)

EDIO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021783-84.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO(A): EDIO BENEDITO DE ARRUDA e 

outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022166-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022166-62.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PIAZZA DAS MANGUEIRAS EXECUTADO(A): SOLANYARA ANGELICA 

PEREIRA GUIMARAES Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022178-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLANE REIS ALVES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022178-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): CRISLANE REIS ALVES Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022203-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022203-89.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): FRANCIELLE SANTOS PEREIRA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022217-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAMARA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022217-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): IZAMARA SANTOS DA SILVA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022447-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELAINE VICENTE SILVA JUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022447-18.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOCELAINE VICENTE 

SILVA JUSTINO Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, juntando aos autos cópia dos documentos pessoais do seu 

representante legal, bem como Certidão Simplificada emitida pela Junta 

Comercial, a fim de comprovar seu enquadramento no art. 8º, II da Lei 

9.099/95. Anoto o prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000047-73.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME EXECUTADO(A): RENATO DE SOUZA DIAS Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000451-27.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO VICTOR 

SOUSA PIO EXECUTADO(A): VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 
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penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000542-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO BELO HORIZONTE EXECUTADO(A): ANA BEATRIZ MULLER 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CENCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000581-17.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO(A): ITAMARA CENCI Vistos, Cite-se a 

parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000582-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO(A): DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000599-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE SENA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000599-38.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): EDSON HENRIQUE SENA 

LIMA DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021561-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANIZE RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021561-19.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO(A): MARIA EVANIZE RONDON Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 
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Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020302-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020302-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO(A): LUCIMAR 

HENRIQUE DE VASCONCELOS Vistos, Cite-se a parte executada, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020264-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUIZ SOARES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020264-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO(A): WILSON LUIZ 

SOARES PEREIRA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015193-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015193-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/12/2019 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020294-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LEITE PINTAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020294-12.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO(A): JANAINA LEITE 

PINTAN Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017638-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA DO CARMO NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017638-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRA DO CARMO NUNES RONDON REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos indicando endereço que possibilite a 

efetivação da citação, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006086-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIMAR REGINA DE SOUZA OLIVEIRA CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDIELLEN CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT24400/O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Defiro a expedição de alvará em favor do exequente para 

levantamentos dos valores (id 26776790 e 27755029) - Alvará Eletrônico 

n° 578745-9 / 2020. Aguarde-se o pagamento integral da obrigação. Após, 

tornem conclusos para extinção. Intimem-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008472-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008472-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - MT24414/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO NATAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006320-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 5 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014751-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIMIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PINTO BIANCARDINI (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE SIMIONI 

Endereço: RUA DOS BEM-TE-VIS, Lote 09, CONDOMÍNIO BELVEDERE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-857 Senhor(a) JOSE SIMIONI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. A 

Audiência de Conciliação será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, no endereço abaixo indicado: Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275 Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada) PROCESSO N. 

1014751-28.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 14.870,15 ESPÉCIE: 

[TÍTULOS DE CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/02/2020 Hora: 17:20 EXEQUENTE: JOSE SIMIONI Advogado do(a) 

EXEQUENTE: FÁBIO SCHNEIDER - MT5238-A REQUERIDO(A): ANA 

CLAUDIA MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) VIVIAN 

ALMEIDA LEITE Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003839-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENDERLY CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003839-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

HENDERLY CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, Cumpra-se decisão 

de ID. 26309913. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015434-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015434-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MRV 

PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA, PATRICIA GERALDA PINHEIRO 

Vistos, Diante da apresentação de garantia do juízo, equivalente à 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução, nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se e cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000793-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEIDSON 

FELIPE DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000803-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000830-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE GORI 

CURVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAOLA RISQUES POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DE JESUS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000836-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAERCIO DE 

JESUS SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMEIRE BRITO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000837-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIMEIRE 
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BRITO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS RODRIGUES 

DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GARCIA CRIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000840-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILLA 

GARCIA CRIADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018571-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PETRAZZINI BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000843-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIUSEPPE ZAMPIERI POLO PASSIVO: WANDERLEY DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019913-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROMILDA DE FREITAS MELLO (EXECUTADO)

RAIANE FREITAS MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADE JAUDY PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000854-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JADE JAUDY 

PEREIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018882-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MAYSSA ALVES PRADO 04068452121 (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018882-46.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - MT22378/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000856-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVAN 

MARTINS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009714-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO LARA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009714-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - MT0015375A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

LEONARDO LISBOA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000258-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO LISBOA SANTOS, BRUNA SOUZA CARVALHO 

REQUERIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos instrumento do 

mandato devidamente assinado pelo primeiro promovente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000278-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SELMA PAULINA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos de identificação 

pessoal, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000381-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA MENDONCA FERREIRA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018574-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018574-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Peticiona a 

parte reclamante pretendendo modificar o pedido formulado na inicial para 

o fim de incluir, como objeto da presente demanda, mês não descritos na 

petição inicial. Com efeito, não mais se mostra possível a modificação do 

pedido, porquanto a admissão de tal pretensão poderia resultar no 

prolongamento ilimitado do andamento processual, porquanto a cada mês, 
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surgindo nova cobrança da qual a parte não admita, restará acrescida ao 

feito. Acrescente-se ainda o fato de que a citação já se aperfeiçoou, 

conforme a habilitação no autos no ID. 27177959, já tendo sido a parte 

reclamada cientificada dos pedidos dirigidos contra si. Posto isso é que 

indefiro o pleito de inclusão de novos pedidos na presente demanda que 

consta no ID. 27937568. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000761-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, SERASA S.A. Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante de negativação atualizado emitido pelo órgão no qual consta 

a inscrição do débito (consulta de balcão), devendo comprovar que a 

negativação é em seu nome, sob pena de indeferimento da liminar. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016992-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ROSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNEI DO CARMO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016992-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO PEDRO ROSA GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: 

ROGNEI DO CARMO BUENO Vistos, Ante a proximidade, retire o feito da 

pauta de audiências. Intime-se a parte promovente para que se manifeste 

quanto ao retorno negativo do AR juntado no ID. 26710936, devendo 

informar o atual endereço da parte promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Com endereço nos autos, designe-se nova data 

para a audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016134-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AUGUSTO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

CELSO AUGUSTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016134-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SANDER LIMA DE FRANCA EXECUTADO: CELSO AUGUSTO 

DE SOUZA - ME, CELSO AUGUSTO DE SOUZA Vistos, Intime-se 

novamente a parte exequente para apresentar calculo atualizado, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para fins de penhora, sob pena de extinção. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DAMIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006154-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME REQUERIDO: 

GELSON DAMIANI Vistos, Ante a proximidade da audiência de conciliação, 

retire o feito da pauta. Intime-se a parte promovente para se manifestar 

quanto ao Mandado juntado no ID. 26896826, devendo informar atual 

localização da parte promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Com endereço nos autos, designe-se nova data para a 

audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006269-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RIBEIRO DA SILVA OAB - 025.236.191-13 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000859-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000088-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELISE CASTILHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000088-40.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MILANA RODRIGUES DE SOUZA - MT18352-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000870-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO 

ROSALINO BREDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO ROSALINO 

BREDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000884-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIAS 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000896-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

KAWASAKI POLO PASSIVO: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CARVALHO LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000897-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILMA 

CARVALHO LINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL TOLOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000753-56.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): RAQUEL TOLOI Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017638-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA DO CARMO NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017638-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BRENO MENDES TAQUES - MT15025-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/01/2020 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA OAB - MT27620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000924-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON CARLOS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON CARLOS PEREIRA 

POLO PASSIVO: GENESIS BUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000927-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

LOPES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000932-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TYELE ALVES 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000936-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL COSTA 

CUSTODIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SEBASTIAO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000944-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GECICA LOYANE 

RIBEIRO TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BREDA BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000967-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

BREDA BRUM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER JOSE TEIXEIRA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARKIERTEN ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000968-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARKIERTEN 

ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLEOMAR FERREIRA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GONCALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000971-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

GONCALVES BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PELLIZZONI GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000972-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILENA 

PELLIZZONI GADELHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FABIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000982-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAR FABIO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000985-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Raphael Naves 

Dias ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL NAVES DIAS POLO 

PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON SOUSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000993-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREMILSON 

SOUSA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019944-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERUSALINA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020404-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA DE PINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018935-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018935-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - MT14688-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019715-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020284-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDSON LUIS DE ARAUJO VIEIRA (EXECUTADO)
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Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019750-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANISE CIVIL (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018947-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB KRUGER (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020793-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO JADE GONCALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020152-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE PIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006336-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE FERREIRA BALDOINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000941-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

GEANE SORAIA RUAS LUBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000941-49.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: MTM 

CONSTRUCOES LIMITADA, GEANE SORAIA RUAS LUBI Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001005-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANE MARTINS 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERIDO)

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001008-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ELIVANIA LIMA TORRES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DAMIANI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006154-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - MT11490-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 18/12/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 6 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015434-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015434-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO - MT15420-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 

09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015434-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 
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(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015434-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXECUTADA: 

JULIANO BATTELLA GOTLIB - OAB SP227548, ANDRE JACQUES 

LUCIANO UCHOA COSTA - OAB MG80055-O , LEONARDO FIALHO PINTO 

- OAB MG108654-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 09:50 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento 1. 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001021-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

SANTANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021667-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021667-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - MT13948-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001023-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCILAINE 

GUTKOSKI ZOMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAMOS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001032-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

RAMOS DUARTE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022026-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

BIANCA LAIS DA SILVA MARQUES OAB - 044.707.861-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1022026-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON MARRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001049-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HALISSON 

MARRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO ALMEIDA 

GONCALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016014-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016014-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA Vistos, Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste quanto a petição que consta no ID. 

27986791, bem como quanto a exceção de pré-executividade 

apresentada no ID. 27237753, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retorne 

concluso. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012504-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 27983187, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007659-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007659-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO Vistos, 

Considerando a consulta recente no Sistema BacenJud, indefiro o pedido 

de nova consulta. Intime-se a parte exequente para que indique outros 

bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009163-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO (EXEQUENTE)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DAMIAO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009163-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA, RENATO FERREIRA 

COUTINHO EXECUTADO: MARCOS DAMIAO DE ALBUQUERQUE Vistos. 

Indefiro o pedido que consta no ID. 27323720, vez que o Poder Judiciário 

não é órgão consultivo, cabendo a parte interessada diligenciar em busca 

do endereço. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe o atual endereço da parte executada, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006998-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZE MARIA RODRIGUES FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006998-20.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ELIZE MARIA RODRIGUES FRANCA Vistos, Indefiro o pedido de ID. 

27537473, posto que, o processo já encontra-se extinto. Em sendo 

requerido, expeça-se certidão de dívida. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCA CARLA PINHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003972-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

JOELCA CARLA PINHO DA SILVA Vistos, Indefiro o pedido que consta no 

ID. 27958232. Os valores indicados na resposta do BacenJud foram 

desbloqueados, portanto, não há que se falar em liberação de valores 

mediante alvará judicial. Quanto ao pedido de nova penhora on line, 

indefiro, neste momento, eis que realizada recentemente. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS PEREIRA OAB - MT27620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000924-13.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EDSON CARLOS 

PEREIRA RECLAMADO(A): GENESIS BUS Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022061-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE LENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022061-85.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001064-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA CARLA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO PASSIVO: STOCK 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022075-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022075-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA PIZARRO CHAFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001068-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIANA PIZARRO 

CHAFFE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA, ANA MONICA CAMPOS MESQUITA POLO PASSIVO: AVIANCA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE LOPES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NARDO GASPARINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001075-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISLAYNE 

LOPES CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE HELLEN 

COSTA LEITE POLO PASSIVO: ANTONIO NARDO GASPARINI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022320-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1022320-80.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HELLEN HELLAN BRANDONI - MT25346/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019426-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMARCIO ANTONIO DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019649-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014043-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LUCKMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA MARQUES DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

ELSON SOARES DE NOVAIS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019700-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRYA NAGY DE OLIVEIRA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BEUX JUNIOR OAB - 003.529.461-21 

(REPRESENTANTE)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1000611-52.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

REINALDO AMERICO ORTIGARA - MT9552-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014043-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LUCKMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA MARQUES DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

ELSON SOARES DE NOVAIS (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012669-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FIGUEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011694-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA CAMARGO MENDONCA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011251-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON REIS DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020027-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LORENA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019094-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogado dos das partes, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 30/01/2020 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente. CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA OGLIARI PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001094-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

OGLIARI PINHATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE CRISTINA 

OGLIARI, KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO POLO PASSIVO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016598-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUXILIADOR DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDO VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020360-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ALMEIDA ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017029-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT8425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013353-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITON DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017151-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RAFAELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021090-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORREA DA SILVA CARRION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014304-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANELZA DE JESUS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA OAB - MT25316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004657-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES - MT15363- OAdvogado do(a) REQUERENTE: 

JOAO PAULO BARRETO TAVARES - MT15363-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013147-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MOURA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011978-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA VALERIANO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002933-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

26/09/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 15 de 

agosto de 2019.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014594-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY CORREA DE SIQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se o exequente para, no prazo de dez dias, juntar o 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de extinção. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013758-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI MORENO IORIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço 

informado (id 27356949). Diante da informação de que a ora executada 

entabulou acordo no Processo nº 1012421-58.2019.8.11.0001, no qual 

figura como autora, defiro o pedido de arresto no rosto daqueles autos de 

valores que tenha a receber. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007888-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DESPACHO O caso não se compadece com o julgamento antecipado da 

lide. Designe-se audiência de Instrução e Julgamento conforme pauta do 

Juízo. Intimem-se as partes para comparecerem à sessão, 

esclarecendo-as que poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Intimem-se e se 

cumpra. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017217-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Diante da informação contida no AR de que a carta de citação foi 

devolvida em razão de que "não há ent. domiciliar" (id 27232187), 

expeça-se mandado de citação. Intimem-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IURI MARTINS DIANEZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001110-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IURI MARTINS 

DIANEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PISTORI DA HORA OAB - 631.694.601-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QIU YU - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001113-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES PISTORI DA HORA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JACKSON PELLIZZARI POLO PASSIVO: QIU YU - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001121-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO 

FERNANDES DIAS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR 

LIMA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SAMOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001125-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

SAMOEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

CRISTINA NOITE IZABEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010385-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010385-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - MT6504-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 5 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018921-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto à 

exceção de pré-executividade apresentada no ID. 27580732, no prazo de 

5 (cinco) dias. Após, retorne concluso. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006657-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THADEU LUIZ MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 28008205, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

IGOR GABRIEL DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

TRANSNAGRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

IGOR GABRIEL DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

TRANSNAGRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CEOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAÚDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001136-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDERSON 

CEOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN POLO PASSIVO: AGEMED SAÚDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008624-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1008624-74.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004037-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA AQUINO BRAGA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo (ID.27396143).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovente, para, querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017360-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte exequente para ciência do pagamento no 

movimento retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - 735.531.741-53 

(REPRESENTANTE)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (INTERESSADO)

 

Processo n. 1000795-08.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - MT21278/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000821-06.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - MT25236, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014131-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO GABRIEL CHAGAS DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Informa o autor que recebeu e-mail com link para validação de 

voucher objeto do acordo entabulado pelas partes neste processo, porém 

tal apresenta erro. Desse modo, intime-se a reclamada para prestar os 

devidos esclarecimentos e/ou proceder à validação, no prazo de cinco 

dias. Intimem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY (REQUERIDO)

CLAUDIA VALERIA VALENTE DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000162-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES REQUERIDO: 

ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY, CLAUDIA VALERIA VALENTE DE 

MORAIS Peticiona a parte reclamante postulando pela redesignação da 

audiência de tentativa de conciliação, porquanto estará em viagem na data 

designada. Defiro o pedido formulado no petitório de Id. nº 28012748 eis 

que suficientemente comprovada a impossibilidade de comparecimento da 

parte à audiência. Redesigne-se a audiência de tentativa de conciliação 

conforme pauta do juízo, bem assim em atenção à data indicada pela parte 

promovente para o seu retorno à cidade de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001144-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALED NASSER 

KARHAWI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: EDITORA JORNAL DE 

BRASILIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PISTORI DA HORA OAB - 631.694.601-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QIU YU - ME (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001113-88.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES PISTORI DA HORA REU: QIU YU - 

ME I- Proceda a Secretaria do Juízo à retificação do polo ativo, porquanto 

cadastrado nome diverso daquele indicado no documento de identificação 

pessoal. II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000644-42.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MAIRA SANTOS 

DE SOUZA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA CARDOSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - (FORT ATACADISTA) 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001147-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENTA 

CARDOSO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - (FORT ATACADISTA) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DE ANDRADE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001151-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA 

APARECIDA DE ANDRADE MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO P. DE ANDRADE RESTAURANTE - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001170-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRCIELLY LAURA 

SANT ANA DE SOUZA OJEDA POLO PASSIVO: FERNANDO P. DE 

ANDRADE RESTAURANTE - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011818-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013930-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SENHORELE PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012348-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOMAR ABREU PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA FIHR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA DA SILVA OAB - MT13158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NALITA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001190-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NALITA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001193-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

OLIVEIRA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AQUINO FRERES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001211-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE AQUINO 

FRERES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA DE 

ALCANTARA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO BOM DESPACHO DE BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROBEL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001216-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DO BOM 

DESPACHO DE BARROS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAVID WENER FARINELLI SERILO POLO PASSIVO: PROBEL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001227-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICILENE DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SULEYME BENTO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001228-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: MARA LUCIA NUNES FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DE MORAES SANTOS DIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001241-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: KAMILA CRISTINA DE MORAES 

SANTOS DIAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANY MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001245-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORRANY 

MOREIRA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001246-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VAGNER RAYMUNDO TALHARTE POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001248-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GECICA LOYANE 

RIBEIRO TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI MARIA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001250-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENI MARIA 

LOPES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORHAYNE LUIZA 

PEREIRA POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALINA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001259-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATARINA 

GONCALINA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001270-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AROLDO RAMOS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE OLIVEIRA 

VOGADO TAVARES POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001289-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIDE 

PEREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ACKERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001293-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

ACKERMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA YANCA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001306-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA YANCA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAYNE DIAS TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001320-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCILAYNE 

DIAS TOMAZ DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAIANA 

APIO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARTINS HENCKEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001323-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE 

MARTINS HENCKEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL RIBEIRO 

BRUNO MARIETTO, ELIS ANTONIO RODRIGUES POLO PASSIVO: 

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CASSIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001341-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

CASSIANO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUDASIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001346-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE AUDASIO 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001353-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGNALDO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENEILSON SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001368-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENEILSON 

SILVA PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001377-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVAN 

MARTINS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS POLO 

PASSIVO: COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001383-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIOSVALDO 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001396-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALECRIM BUFFET 

E EVENTOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001406-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANE COSTA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

G. V. BOAS SULFLORES (REQUERIDO)

VINICIUS BELOTO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001412-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

HASSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: VINICIUS BELOTO - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT KELVIN AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001413-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERT KELVIN 

AMORIM COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001423-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALISSON 
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DOUGLAS DE SOUSA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: MALTA 

ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VILLELA VISCONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001428-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO VILLELA 

VISCONTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001430-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMIDIO RIOS 

FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE ALVES DA SILVA DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001434-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARLETE 

ALVES DA SILVA DANIELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004226-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEME EVENTOS E FORMATURAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004226-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI REQUERIDO: 

LEME EVENTOS E FORMATURAS Peticiona a parte reclamante postulando 

pela expedição de citação à pessoa de Studio S. Formaturas Ltda ME, 

porquanto referida empresa teria sucedido a reclamada Leme Eventos e 

Formaturas. Todavia, nenhuma prova foi carreada aos autos pela parte 

reclamante de modo a demonstrar que a empresa indicada no petitório de 

Id. nº 28060821, qual seja, Studio S. Formaturas Ltda ME, tenha sucedido 

a reclamada Leme Eventos e Formaturas. Importa anotar que ainda que 

esteja instalada aquela agora instalada no endereço onde a reclamada 

operava, por si só não é situação suficiente para demonstrar a alegada 

sucessão empresarial. Posto isso, determino seja a parte reclamante 

intimada para juntar aos autos documentação capaz de demonstrar o que 

alega ou demonstrar que um ou mais sócios da empresa Leme Eventos e 

Formaturas integra o quadro societário da empresa cuja citação pretende 

ser realizada. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da liminar e extinção. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014307-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA CORREA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28081511)restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1019408-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BORGES GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28081110) restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016584-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BACARA (REQUERIDO)

EDNA TEREZINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28079774) restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019436-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARIO CHINIKOSKI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008332-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28083018)restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015636-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ANDREIA ALBERT (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28086785)restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES ACCIOLY LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012151-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CARVALHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001494-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

CARVALHO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 
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SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAGUIANNE RAIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001501-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAGUIANNE 

RAIANE DA SILVA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003448-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VIRGINIA VILHALVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001505-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA VIRGINIA 

VILHALVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA LOPES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIANO FIGERNO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001506-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILLIANO 

FIGERNO CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008462-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILNA DE CAMPOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001511-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO 

MOREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA 
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SILVA LOPES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001515-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEVERSON 

SOUZA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004821-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO PIRES DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004821-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS EXECUTADO: 

MARIA CONCEICAO PIRES DE MENDONCA DECISÃO I- O Condomínio 

exequente peticiona requerendo que a penhora recaia sobre o imóvel 

registrado sob a matrícula 68.972, juntando a certidão atualizada do 

referido documento. II- A certidão da matrícula atualizada permite constatar 

que o imóvel não está registrado em nome da executada; logo a 

executada, para todos os efeitos legais, ainda não se qualifica como 

proprietária do referido imóvel. Em que pese a existência de contrato 

particular de compra e venda, não há nos autos a certeza de que tal tenha 

sido quitado, esbarrando na norma do artigo 824 do CPC, eis que apenas 

bens do executado podem ser passíveis de excussão. A propósito: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À 

PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE. A penhora deve incidir sobre bens de propriedade do 

devedor, não sendo admitida sobre imóvel registrado em nome de 

terceiros quando não houver demonstração da existência de escritura de 

compra e venda em prol do executado pendente de registro. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080582059, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Julgado em: 28-03-2019) Logo, indefiro por ora, o pedido de 

penhora, até que venha aos autos a prova de que o imóvel esteja quitado. 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz(a) 

de Direito CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO COSTA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001518-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

COSTA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014131-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO GABRIEL CHAGAS DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014131-16.2019.8.11.0001. 

DESPACHO Manifeste-se a parte Autora; mantendo-se silente, 

presumir-se-á que o problema de validação do voucher terá sido 

resolvido. REQUERENTE: TULIO GABRIEL CHAGAS DAVID REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO Manifeste-se a parte Autora; 

mantendo-se silente, presumir-se-á que o problema de validação do 

voucher terá sido resolvido. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. João A. 

Menna B. Duarte Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBOSA KANEKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOSLTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001521-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

BARBOSA KANEKO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: CELEBRATION CRIACOES ARTISTICAS E 

EVENTOSLTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001525-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001527-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINETE DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA 

LOPES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010745-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009542-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011830-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000793-38.2020.8.11.0001. 
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REQUERENTE: GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento de 

identificação pessoal e documento comprobatório de residência 

suficientemente legível, porquanto os documentos juntados impedem a sua 

leitura. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANIA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001539-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVANIA 

RODRIGUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE AQUINO COTRIM (AUTOR)

ROSANA SPERANDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001550-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO DE AQUINO COTRIM e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTER RICHER SANTOS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001563-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALYSTER 

RICHER SANTOS DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERIC CARVALHO SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001589-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: WERIC CARVALHO SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PRISCILA LIMA DE SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001595-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. S. LEMOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE 

PADILHA DOS SANTOS POLO PASSIVO: BRUNA PRISCILA LIMA DE SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALCANTARA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001600-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: PATRICIA ALCANTARA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001610-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

LOURENCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA KATIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001624-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMILA KATIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001631-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANUZA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001633-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE BANDEIRA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001634-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELCIO TAVARES 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA TAVARES 

DE LIMA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001636-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSCELINO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA DEL 

ISOLA RAMOS FRANTZ POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHAEL ENFAYLL LEMES E DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001653-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROCHAEL 

ENFAYLL LEMES E DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001655-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANE CAROLINE 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001664-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001673-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN DIAS 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001677-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL PIRES DE 

MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL PIRES DE MELLO POLO 

PASSIVO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA CAMPOS ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001687-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEVERINA 

CAMPOS ARANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001688-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELUANA 

APARECIDA DE CAMPOS FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFER AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001699-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALIFER AMORIM 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE OLIVEIRA DA 

CRUZ POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY (REQUERIDO)

CLAUDIA VALERIA VALENTE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000162-94.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001743-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE DE 

ARRUDA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ANYELLE 

DA SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER POLO 

PASSIVO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NOVAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001751-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES NOVAK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA 

NOVAK POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001756-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNALDO DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDINEIDE OVIDIO DA 

SILVA DIAS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001762-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: IVANIA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON FERREIRA ALBRES OAB - 632.260.061-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1001711-42.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

MAURO CESAR GONCALVES BENITES - MT12035-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001786-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSELIO DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015938-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO DA SILVA CLEMENTE (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28124702)restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013729-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA KAROLYNE NASCIMENTO DIAS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28124010)restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006928-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ROBINE DE MEDEIROS ALVES BASTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 
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manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28124009)restou negativa.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056563-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LOTUFO MULLER (AUTOR(A))

MONICA LOTUFO MULLER (AUTOR(A))

SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOTUFO E MULLER OAB - MT22953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056563-27.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VITOR LOTUFO MULLER, MONICA LOTUFO MULLER, SILBENE 

MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER REU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, Defiro o pedido formulado no ID. 28094243. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme pauta do juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020143-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLAVO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020143-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL OLAVO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, Indefiro o pedido de ID. 28087768. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte foi citada/intimada no dia 20/dezembro/2019, não 

havendo tempo hábil para realizar a suspensão dos descontos para o mês 

de janeiro de 2020, em cumprimento da decisão liminar. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMEIRE BRITO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000837-57.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLAUDIMEIRE BRITO SANTOS REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO 

DE VEICULOS S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000700-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado e comprovante de negativação atualizado emitido pelo 

órgão no qual consta a inscrição do débito (consulta de balcão). Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000716-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado e comprovante de negativação atualizado emitido pelo 

órgão no qual consta a inscrição do débito (consulta de balcão). Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001396-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia do contrato 

social da empresa e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
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atualizado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001423-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA REQUERIDO: 

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020519-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020519-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALITHA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: SEMPRE 

SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Peticiona a parte 

reclamante informando o descumprimento da liminar. Em razão da petição 

de id. 28045126, vislumbra que a parte reclamada não emitiu os boletos 

para pagamento antecipado do empréstimo consignado, assim sendo, não 

acatando o que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a 

parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar integral 

cumprimento ao que deliberado no ID. 27320806. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da 

medida, multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição 

àquela anteriormente fixada. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERIDO)

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001008-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO BRAGA NETO REQUERIDO: ELIVANIA LIMA 

TORRES, LUBIA DANTAS TENUTA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001121-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO FERNANDES DIAS, LANA JUSSARA MASSAD 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016143-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ARI SIKORSKI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28123446)restou negativa.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001462-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE GUIMARAES DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001462-91.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: IVONETE 

GUIMARAES DE DEUS Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000944-04.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BENEDITA LIMA CANDIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001825-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

BENEDITA LIMA CANDIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIONISIO DE SOUZA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001827-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

DIONISIO DE SOUZA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TALISSA NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para informar endereço da parte 

promovida nesta comarca, a fim de possibilitar o cumprimento da intimação 

em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001841-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINA PINTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO 

AO MICROEMPREENDEDOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001846-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELI GIOMBELLI 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA COSTA 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001848-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003117-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTO ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOUZA BOTELHO CAZAROTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001851-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

SOUZA BOTELHO CAZAROTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020458-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RITA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO OAB - MT18233/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020458-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA RITA MARQUES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por BENEDITA 

RITA MARQUES na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a parte reclamada TELEFONICA BRASIL S/A que desse causa ao 

débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 175,23 (cento 

e setenta e cinco reais vinte e três centavos), com data de inclusão de 

13/maio/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021397-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021397-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE APARECIDA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, O pedido de 

tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança levada a efeito 

pela reclamada em razão de débito que sustenta existir em desfavor da 

parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica as faturas carreadas 

aos autos, há os débitos nos valores de R$ 2.456,10 (dois mil 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) com vencimento no 

dia 30/dezembro/2019, e outra parcela no valor de R$ 1.773,14 (um mil 

setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), com vencimento 

no dia 30/dezembro/2019. A par disso, é cediço que vistorias levadas a 

efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da 

parte interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos, não 

possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade dos débitos apontados pela 

requerida em desfavor da requerente nos montantes de R$ 2.456,10 (dois 

mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) com vencimento 

no dia 30/dezembro/2019, e outra parcela no valor de R$ 1.773,14 (um mil 

setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), com vencimento 

no dia 30/dezembro/2019.; (2º) que se ABSTENHA de promover a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/333692-2; 

e (3º) que se ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do 

titular/responsável pela UC nº 6/333692-2 nos cadastros de proteção ao 

crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais) com reversão à reclamante. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo 

constar a presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007745-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR MACHADO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007745-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IVANDIR MACHADO SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA BOTELHO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006836-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IZABELLA BOTELHO BORBA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Tendo sido 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e 

parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002964-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO BATISTA DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007682-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007682-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE ALMEIDA REQUERIDO: COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO ACRE Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, 

tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007035-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELANES MARQUES DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007035-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELANES MARQUES DE TOLEDO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021765-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PACHE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

MARINETH LEIA DA COSTA OAB - MT21174/O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021765-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA PACHE DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na 

qual pretende o cancelamento do contrato existente junto à reclamada, 

bem como, a suspensão da multa arbitrada. Passo análise da liminar. Para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. A reclamante traz a alegação 

de que o serviço contratado junto à reclamada não vem sendo prestado a 

contento, sendo realizado cobranças em valor superior ao acordado entre 

as partes. Informa a existência de protocolos de contato mantido com a 

reclamada no intuito de sanar os vícios do serviço, contudo, sem sucesso, 

fato que a motiva a requerer a descontinuidade do contrato. Com efeito, 

verifico que a suspensão do contrato deve ser deferida até a solução da 

lide, hipótese em que restará possível colher todos os elementos inerentes 

ao julgamento da demanda. Frise-se que a rescisão na forma como 

pleiteada não se compadece com o sistema, porquanto trata-se de medida 

desconstitutiva ou constitutiva negativa, inviável de ser acolhida 

liminarmente. De outro tanto, não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA o contrato n. 719/002097286, bem como para 

que suspenda a cobrança dela decorrente, principalmente no que tange a 

multa arbitrada. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, 

fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada 

pela reclamada em favor da reclamante. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020585-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020585-12.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

MARIA DE FATIMA BARROS REQUERIDO: BANCO PAN Visto, Peticiona a 

parte reclamante postulando a reconsideração da decisão que indeferiu o 

pleito formulado liminarmente. Já analisado o pedido da parte requerente 

no ID anterior, e por não haver qualquer circunstância/motivo capaz de 

modificar o entendimento, mantenho a decisão anteriormente lançada, por 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se a audiência já designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022173-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ASSIS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022173-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ASSIS HORA DE CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISÃO DE 

DÉBITO E ANTECIPAÇAO DE TUTELA na qual pretende a parte reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade 

das faturas referentes aos meses de outubro/2019, novembro/2019 e 

dezembro/2019, e ainda, que a concessionária se abstenha em suspender 

o fornecimento dos serviços de energia. Passo análise da liminar. A parte 
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colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de 

pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante 

traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, 

entendo que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, 

fato que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que de SE ABSTENHA suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC nº 6/2590035-8 da parte reclamante, ou já o tendo feito, que 

promova o seu restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão das 

cobranças das faturas, objeto da demanda, bem assim determino que a 

parte reclamada se abstenha de promover a inscrição dos dados do 

reclamante no rol de inadimplentes. Impõe-se registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes ao 

período objeto da demanda (outubro/2019, novembro/2019 e 

dezembro/2019). Fixo, na hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a 

presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022414-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE PEREIRA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022414-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIANE PEREIRA BELARMINO REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, Cuida-se de 

pedido liminar formulado por RAIANE PEREIRA BELARMINO na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que o débito apontado pela parte reclamada MATOS 

COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS registrado no rol de 

inadimplentes é inexistente, uma vez que, realizaram um acordo para 

adimplir o debito. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito não existe, vez que, entabularam um acordo referente ao debito. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com os débitos apontados pela reclamada junto ao SCPC, nos 

valores de R$117,54 (cento e dezessete reais e cinquenta e quatro 

centavos) com data de inclusão de 12/abril/2019 e R$214,00 (duzentos e 

quatorze reais) com data de inclusão 04/abril/2019. Intime-se a reclamada 

para que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA JOSE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000002-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA JOSE MARIA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por ROSA JOSE MARIA na 

qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito 

sob o argumento de que não manteve relação Aguas Cuiabá S/A que 

desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), com data de 

inclusão de 29/julho/2015, R$655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco 

reais), com data de inclusão de 29/junho/2015, R$720,00 (setecentos e 

vinte reais), com data de inclusão de 29/maio/2015, R$764,00 (setecentos 

e sessenta e quatro reais), com data de inclusão de 30/março/2015 e 

R$719,00 (setecentos e dezenove reais), com data de inclusão de 

02/março/2015. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000167-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Cuida-se de pedido liminar formulado por THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito não existe. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$97,18 (noventa e sete reais e dezoito centavos) com data de 

inclusão 20/dezembro/2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021833-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021833-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por MARIA DAS 

DORES FERNANDES na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o débito 

apontado pela parte reclamada BANCO DO BRASIL S.A registrado no rol 

de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$505,65 

(quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) com data de 

inclusão de 05/abril/2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022085-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022085-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUBENS BERNARDO DE AGUIAR REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado por RUBENS BERNARDO DE AGUIAR na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que o débito apontado pela parte reclamada BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SERASA, no valor de R$ 1.893,90 (mil oitocentos e noventa e três 

reais e noventa centavos), com data de inclusão de 08/julho/2019. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 
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em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021680-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021680-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALDECY PEREIRA DE MATOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, I- Cuida-se de pedido liminar (cautelar) formulado pela 

parte reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de 

descontos realizados em sua conta bancária. O pleito merece acolhimento. 

Com efeito, para a concessão de medida cautelar deve restar 

caracterizado nos autos o fumus boni iuris, bem assim o periculum in 

mora. Importa considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. Aí se 

antevê a configuração do fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora 

esse resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantido o desconto em sua conta bancária (do que contesta em Juízo) 

no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 798 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA, imediatamente, as cobranças objeto da 

demanda, quais sejam, EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, no valor de R$ 49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos) e BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA no valor de R$ 22,47 (vinte dois reais e quarenta e sete 

centavos), bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe como 

consequência lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de promover a 

inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto da demanda. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pelas reclamadas em favor 

da reclamante. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022196-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022196-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

S/A I- Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” na qual pretende a 

parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim de que a 

reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica junto a UC nº 6/275533-8, que suspenda as cobranças 

referente às faturas objeto da demanda que apresentam vencimento no 

mês de dezembro (no valor de R$741,01 – setecentos e quarenta e um 

reais e um centavo; R$362,70 – trezentos e sessenta e dois reais e 

setenta centavos e R$67,07 – sessenta e sete reais e sete centavos), 

que se abstenha de realizar a inscrição dos dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito e bem assim, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos o histórico de consumo que aponta a existência das 

faturas objeto da demanda, as quais apontam valores acima da média 

verificada no referido documento, bem assim, demonstrando valores que 

apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº UC nº 6/275533-8). DEFIRO ainda a suspensão da 

cobrança das faturas objeto da demanda, quais sejam, as que apresentam 

vencimento no mês de dezembro (no valor de R$741,01 – setecentos e 

quarenta e um reais e um centavo; R$362,70 – trezentos e sessenta e 

dois reais e setenta centavos e R$67,07 – sessenta e sete reais e sete 

centavos), bem assim determino que a parte reclamada SE ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular da UC nº 6/275533-8 em 

cadastros de proteção ao crédito. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para dar cumprimento à presente determinação. Fixo, na 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das 

demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II- 

Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020078-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020078-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANA DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ROSANA DOS 

SANTOS LEITE na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. registrado no rol de 

inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente. Importa ainda considerar que não há muito a ser 

provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar 

fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer 

adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta 
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documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre 

em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a 

sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA (SPC e outros) e eventuais outros órgãos, no 

valor de R$ 449,97 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e 

sete centavos), com data de inclusão de 02/08/2019. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de janeiro de 2019. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021656-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021656-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGNA SILVA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado por MAGNA SILVA GARCIA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e registrado no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios 

legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao 

SERASA ou eventuais outros órgãos, no valor de R$246,67 (duzentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), inserido em 

17/12/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021684-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021684-17.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: REGINALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A I- 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela reclamante na qual pretende ter 

seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada que desse causa ao 

débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Cuida-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

não manteve relação jurídica com a reclamada, que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 

77,11 (setenta e sete reais e onze centavos), com data de inclusão de 

02/12/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021535-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CASSIA CABRAL DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME, ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV 
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ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR I- Cuida-se de "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" na qual busca o reclamante que seja a 

reclamada compelida a efetuar a entrega do diploma de conclusão do 

curso superior de “Pedagogia – Licenciatura”. Defiro o pleito. Conforme 

disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa antecipar os 

efeitos da tutela, imprescindível que a documentação demonstre ao 

julgador a verossimilhança do alegado, bem assim, que haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se evola dos autos há documentação bastante para 

conduzir à verossimilhança do alegado vertida na inicial, porquanto resta 

demonstrado que o curso já se findou e que a parte reclamante o concluiu 

com aprovação em todas as disciplinas. Referido documento é próprio à 

caracterização da verossimilhança, uma vez que a reclamada certifica ter 

o reclamante concluído o curso por ela ministrado, conforme documento 

que junta. De outro tanto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ressai do fato de que aguarda a reclamante há mais de 02 

(dois) anos a expedição de seu diploma, o que a empece de exercer sua 

profissão. Tal situação é bastante para demonstrar a possibilidade de 

dano à parte reclamante, porquanto sabido que as exigências para o 

mercado de trabalho são amplas, militando, de modo imensurável a 

comprovação por meio do diploma até mesmo para fins de registro no 

órgão de classe, o qual por certo aponta maior qualificação do candidato a 

uma vaga, quer no setor público, quer no privado. Logo, concorrem os 

requisitos legais para a concessão da medida, de modo que DEFIRO a 

antecipação parcial da tutela requestada para o fim de DETERMINAR que a 

reclamada proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à entrega do diploma do 

curso superior de “Pedagogia – Licenciatura” à Autora. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, com espeque na norma do 

artigo 297 do CPC, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser 

suportada pela reclamada, com reversão à reclamante. II- Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021452-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021452-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - ME REQUERIDO: 

VIVO S.A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ANA MARIA SORDI 

TEIXEIRA MOSER – ME na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada VIVOS/A e registrado no rol de 

inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA ou eventuais outros órgãos, no valor de 

R$3.620,05 (três mil, seiscentos e vinte reais e cinco centavos), inserido 

em 16/12/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021853-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021853-04.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SONIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – O pedido de tutela de urgência 

consistente na suspensão da cobrança levada a efeito pela reclamada em 

razão de débito que sustenta existir em desfavor da parte reclamante pelo 

fato de que a sua Unidade Consumidora estaria registrando quantidade 

inferior àquela efetivamente consumida deve ser deferido. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há os débitos nos valores de R$ 4.132,38 (quatro mil, cento e trinta 

e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 370,80 (Trezentos e setenta 

reais e oitenta centavos). A par disso, é cediço que vistorias levadas a 

efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da 

parte interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos, não 

possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade dos débitos apontados pela 
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requerida em desfavor da requerente no montante de R$ 4.132,38 (quatro 

mil, cento e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 370,80 

(Trezentos e setenta reais e oitenta centavos).); (2º) que se ABSTENHA 

de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à UC 

nº 6/2128135-7; e (3º) que se ABSTENHA de promover a inclusão dos 

dados do titular/responsável pela UC nº 6/2128135-7 nos cadastros de 

proteção ao crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II – Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000177-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA CARVALHO LEANDRO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. I- Cuida-se 

de pedido liminar formulado pela reclamante na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexistentes os débitos apontados pela reclamada registrados no rol de 

inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que os 

débitos são inexistentes, porquanto não teria realizado nenhum contrato 

com a reclamada. Importa ainda considerar que não há muito a ser 

provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar 

fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer 

adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta 

documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de permanência das anotações que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com os 

débitos apontados pela reclamada junto ao SERASA e eventuais outros 

órgãos, sendo duas anotações no valor de R$ 949,05 (novecentos e 

quarenta e nove reais e cinco centavos), e com a data de inclusão de 15 

de novembro de 2019, referentes aos contratos 1101612497 e 

199893270. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021941-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARQUES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021941-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINGTON MARQUES RESENDE REQUERIDO: AMBEV 

S.A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela reclamante na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada registrado 

no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que mesmo sendo quitado o débito a reclamada manteve 

o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme se evola dos 

autos há documentação bastante capaz de conduzir à probabilidade do 

direito alegado, porquanto junta nos autos o documento emitido pela 

própria reclamada alegando o adimplemento do crédito negativado. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 

1.589,00 (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais), com data de inclusão 

de 06/12/2015. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022143-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022143-19.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: LINIKER 

FRANCISCO DA SILVA MATOS RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Cuida-se de 

pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos não se colhe a presença do requisito consistente no periculum 

in mora, porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato 
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que permite verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, 

nada se verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para 

a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 

da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020867-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES BENICIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020867-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEOCLIDES BENICIO DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado 

pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de 

cobranças abusivas e que a empresa se abstenha em inserir seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Passo análise da liminar. Com efeito, 

para a concessão de medida mostra imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e bem assim 

o perigo de dano ou ainda o risco ao resultado útil do processo. No caso 

em apreço os requisitos se apresentam. Os elementos de evidência da 

probabilidade do direito se satisfazem diante de a parte alegar que está 

sendo cobrado abusivamente por um serviço que foi alterado 

unilateralmente. Quanto ao perigo de dano esse se apresenta pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ter que pagar por um serviço 

que não lhe foi executado corretamente. Não soa jurídico determinar que a 

parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa 

ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, incontinenti, as cobranças 

objeto da demanda, bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe 

como consequência lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de promover 

a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto da demanda, ou já tendo feito, que 

promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Na 

hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa 

no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela reclamada em 

favor da reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021669-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021669-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILSON ANTONIO BATISTA JUNIOR REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

Cuida-se de RECLAMAÇÃO na qual busca a reclamante que seja a 

reclamada compelida a não inserir o nome do promovente nos cadastros 

de proteção ao crédito. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante sustenta que esta sendo cobrada pelo financiamento, 

porém já realizou o pagamento integral do débito. Ocorre que não consta 

dos autos qualquer comprovação de que poderá sofrer uma negativação 

em seu nome, visto que, não esta inadimplente com a promovida. Posto 

isso é que entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da 

medida liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado, tal por si só não é suficiente à concessão da tutela de 

urgência se a ele não se somar a existência de perigo de dano. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019128-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte reclamada, através do seu representante legal, 

para que esclareça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto ao 

descumprimento da medida liminar, sob pena de majoração da multa já 

arbitrada. Deverá o Sr. Meirinho informar na certidão o horário final da 

diligência. Cumpra-se, expedindo mandado em regime de plantão, fazendo 

constar o presente despacho. Às providências, com urgência. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que as 

Requeridas autorizem os procedimentos a serem utilizados pela 

promovente, com o seu regular funcionamento dos serviços contratados. 

Passo à análise da medida liminar. Com efeito, conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante fez a prova suficiente a conduzir a um juízo de 

verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. Narra a reclamante 

que ao solicitar autorização para utilização dos serviços médicos 

contratados, foi surpreendida pela não autorização pelo plano de saúde, 

sem qualquer motivo que justifique, vez que encontra-se adimplente. Ora, 

acerca de tal pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto 

Processual Civil possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total 

ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar, no caso em apreço, que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada 

prejudicialidade à reclamante o indeferimento da tutela pretendida 
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liminarmente, deixando-a descoberta pelo plano de saúde contratado. 

Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser 

majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que autorize, imediatamente, o funcionamento regular do Plano de Saúde 

da Requerente, para que esta possa usufruir dos serviços contratado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Anoto, com fulcro na norma do art. 

297, parágrafo único do CPC, multa que fixo no montante de R$3.000,00 

(três mil reais) para a hipótese de descumprimento da medida. Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Deverá o Sr. Meirinho informar na certidão o horário final da diligência. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021508-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021508-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA LOPES GONCALVES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, Cuida-se de pedido de concessão de tutela de 

urgência formulado pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a 

suspensão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor, porquanto 

alega não ter contratado o serviço tal como vem sendo cobrada. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão de medida mostra 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e bem assim o perigo de dano ou ainda o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em apreço os requisitos se 

apresentam. Os elementos de evidência da probabilidade do direito se 

satisfazem diante de a parte alegar que esta recebendo cobranças de um 

serviço que foi não contratado. Quanto ao perigo de dano esse se 

apresenta pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ter que pagar 

por um serviço que não foi contratado. Não soa jurídico determinar que a 

parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa 

ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA a cobrança que vem sendo 

lançada de forma indevida como descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde 

já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da reclamante. Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLYSSON COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da parte 

exequente, do montante depositado nos autos, observando os dados 

bancários informados na mov. anterior. (Alvará n. 578598-7/2020) 

Aguarde-se integral cumprimento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018573-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE FERNANDA DE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

MATHEUS KERBER FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Recebo a emenda à inicial. Indefiro o pedido de diligência para 

localização do endereço da reclamada AIGLE AZUR, vez que cabe a parte 

interessada proceder com a busca do atual endereço das partes 

envolvidas. Intime-se a parte promovente para que informe o atual 

endereço da reclamada AIGLE AZUR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de desistência tácita com relação a esta reclamada. Mantenho, por 

ora, a audiência de conciliação designada nos autos. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000321-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA REQUERIDO: PEREIRA 

MULTIMARCAS EIRELI - ME Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado 

por SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o 

débito apontado pela parte reclamada PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME 

registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, realizou 

o pagamento integral da divida. Importa ainda considerar que não há muito 

a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 
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irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 160,00 (cento 

e sessenta reais), com data de inclusão de 14/março/2019. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021981-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021981-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o débito 

apontado pela parte reclamada Águas Cuiabá S/A registrado no rol de 

inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, não possui débitos 

com a promovida. Importa ainda considerar que não há muito a ser 

provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar 

fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer 

adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta 

documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre 

em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a 

sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e 

treze centavos), com data de inclusão de 08/agosto/2017. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021536-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO VALERIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato 

praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante reside na cidade de Várzea Grande e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022084-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES VANDERLEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022084-31.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: TIAGO ALVES 

VANDERLEI RECLAMADO(A): OI S.A I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte reclamante na qual pretende ter excluído seus dados 

do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

não se colhe a presença do requisito consistente no periculum in mora, 

porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato que permite 

verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, nada se 

verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 
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da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021942-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021942-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - 

ME Cuida-se de ação que reitera ação idêntica que teve início no Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, cuja extinção se deu em razão da 

ausência da parte reclamante à audiência de tentativa de conciliação. 

Anoto, pois, que distribuir-se-ão por dependência (Art. 286, CPC), ou seja, 

ao MESMO JUÍZO, as causas de qualquer natureza: a) quando se 

relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; b) 

quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; e c) quando houver 

ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento. In casu, o presente 

feito se trata de reiteração do pedido já formulado em outra ação 

(1006162-47.2019.8.11.0001), cuja tramitação e determinação de extinção 

(ausência da parte reclamante à audiência de tentativa de conciliação) se 

deu perante o Segundo Juizado Especial de Cuiabá em decisão proferida 

em data de 03 de dezembro de 2019 (Id. nº 26503581). Ao juiz, então, de 

ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta 

de distribuição, compensando-a em consonância com o disposto no art. 

288 do CPC. PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 286, inciso II do 

CPC, DECLINO da competência para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para o Segundo Juizado Especial Cível da 

Capital. Proceda-se a baixa necessária. Cautelas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019094-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELY ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

PELA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO C/C LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO” formulado por Daniely Almeida 

Ramos em desfavor do Banco do Brasil S/A na qual postula, em sede de 

tutela de urgência, que seja a instituição financeira obrigada a realizar a 

restituição do montante de R$1.258,85 (um mil, duzentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos) em sua conta bancária (BB, agência nº 

2960-2, CC nº 22.662-9), bem assim que se abstenha de realizar 

descontos na referida conta bancária. O pleito vai indeferido. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que na hipótese em comento não se apresentam. 

Sustenta a parte reclamante que teve o crédito de seus proventos no mês 

de novembro no importe de R$1.258,85 (um mil, duzentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido referido valor debitado de 

sua conta corrente pela instituição bancária reclamada. Todavia, tal 

circunstância não se apresenta pela documentação apresentada pela 

reclamante com o fim de demonstrar o que alega. De modo inverso ao 

sustentado pela parte reclamante a prova carreada aos autos não indica a 

existência de cobrança, senão aquela decorrente da própria utilização do 

limite do cheque especial. Ainda que sustente a parte reclamante que 

realizou o pagamento integral do débito para com o reclamado em data de 

dezembro/2018, certo é que não há qualquer informação de que a conta 

bancária tenha sido encerrada (extinta) ou ainda de que tenha havido 

solicitação para a modificação da conta a fim de não gerar novos débitos. 

Não remanesce dúvida de que a modalidade conta corrente gera encargos 

mensais, de modo que inexistindo saldo positivo, esses encargos mensais 

avançam sobre o limite de cheque especial existente na conta, situação 

que se mostra nesta primitiva fase processual, absolutamente possível de 

presumir. Entretanto, da situação específica de desconto tal não resta 

demonstrado pela prova até então carreada aos autos. Verifica-se que o 

saldo existente na conta bancária da reclamante em data de 

31/outubro/2019 era de R$1.749,47 negativos (hum mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos negativos) – valor 

sendo utilizado do limite de cheque especial. No mês seguinte, 

novembro/2019 daquele saldo negativo verificado houve o lançamento da 

cobrança de juros (naturalmente decorrentes da utilização do limite) no 

importe de R$558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos) e na sequência o saque do montante de R$832,00 (oitocentos e 

trinta e dois reais). Do simples cálculo aritmético chega-se à soma 

negativa de R$1.749,47 (hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos negativos), menos R$558,60 (quinhentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta centavos) menos R$832,00 (oitocentos 

e trinta e dois reais), alcançando assim a utilização do limite do cheque 

especial o montante de R$3.140,07 (três mil, cento e quarenta reais e sete 

centavos negativos), isto é, estava sendo utilizado do limite de cheque 

especial o montante de R$3.140,07 (três mil, cento e quarenta reais e sete 

centavos negativos). Ocorre que com a ocorrência do crédito dos 

proventos, qual seja, R$1.258,85 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos) foi reduzido o montante utilizado do limite 

de cheque especial, alcançando do mesmo cálculo aritmético o montante 

de R$1.881,22 (hum mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e dois 

centavos negativos). Tal resultado decorre da simples soma de 

R$1.258,85 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos) ao valor negativo de R$3.140,07 (três mil, cento e quarenta 

reais e sete centavos negativos), sendo o resultado igual ao saldo 

verificado no extrato juntado, qual seja, R$1.881,22 (hum mil, oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e dois centavos). De ver-se que nenhum 

desconto se operou na conta bancária com o fim de bloquear o salário da 

parte reclamante, sendo certo que o único débito operado decorreu da 

utilização do limite da conta bancária. Nestes termos é que não resta 

possível vislumbrar a ocorrência de bloqueio do salário, mas sim, de modo 

diametralmente oposto que o salário auxiliou na redução do montante 

utilizado do limite de cheque especial. Advirta-se que se houvesse o 

alegado bloqueio do salário, contrariamente ao que ocorreu, o saldo 

devedor da conta bancária teria permanecido inalterado, o que 

efetivamente não ocorreu. Assim, inexistindo elementos de prova capazes 

de demonstrar a evidência do direito alegado pela parte reclamante, tenho 

que não se mostra possível a concessão da tutela de urgência almejada. 

Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEODENIRA PAES PROENCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000353-42.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): LEODENIRA PAES PROENCA DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ I- Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 

DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por Leodenira Paes Proença de Souza em face 

do Município de Cuiabá. Impõe desde já reconhecer a incompetência do 

Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da presente 

demanda, porquanto consta do polo passivo o Município de Cuiabá, 

pessoa jurídica de direito público. Com efeito, anota a norma do art. 8º da 

Lei nº 9.099/95 que dentre outras pessoas, não poderá a pessoa jurídica 

de direito público ser parte nos processos sob o rito da Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis. Some-se de outro tanto que a parte reclamante 

endereçou a inicial ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nada obstante 

tenha se equivocado quando da distribuição, resultando na distribuição do 

feito dentre os juizados especiais cíveis e não ao Juizado da Fazenda 

Pública. II- Posto isso, determino seja o presente feito redistribuído ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública dada à natureza jurídica da parte 

reclamada e a norma legal constante da Lei de Regência (art. 8º, caput, da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018221-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018221-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABRAHAM KHALIL WIHBY REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da liminar, 

porquanto a ligação objeto do protocolo nº 40761860 ainda não foi 

realizada, bem assim pelo fato de que a instalação objeto do protocolo nº 

40762294 não possui relógio medidor instalado. Posto isso, DETERMINO 

seja a parte reclamada intimada, pessoalmente, para o fim de dar integral 

cumprimento à decisão que concedeu a tutela de urgência realizando a 

instalação de cavalete no imóvel objeto do protocolo nº 40761860, lotes 

objeto das matrículas nº 23.935, 23.937, 23.936 e 23.938, todos 

localizados na Rua Joaquim Murtinho, nº 1785, Cuiabá. Determino ainda 

que realize a instalação do relógio medidor junto à instalação objeto do 

protocolo nº 40762294. Anoto o prazo de 03 (três) dias para cumprimento 

de ambas as obrigações impostas. Fixo, para a hipótese de novo 

descumprimento da medida, multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), em substituição àquela anteriormente fixada. Intime-se. Cumpra-se, 

em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022148-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022148-41.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CLAUDINEIA 

BEZERRA RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte reclamante na qual pretende ter excluído seus dados 

do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

não se colhe a presença do requisito consistente no periculum in mora, 

porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato que permite 

verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, nada se 

verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 

da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000486-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIDES ALENCASTRO DE ALMEIDA FILHO REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGENTE DE 

MEDIDA LIMINAR que a reclamante formula em desfavor de CAB Cuiabá 

S/A, postulando a concessão de liminar para que seja determinado o 

restabelecimento do serviço. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de 

pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a suspensão da exigência do débito que contesta 

judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada para RESTABELECER o 

serviço de abastecimento de água junto à residência da parte reclamante 

(Mat. 69847-4), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas, a contar da 

efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO a suspensão das 

cobranças das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019. Diante da determinação de suspensão da cobrança da 

fatura contestada, impõe determinar à reclamada que não promova a 

anotação dos dados da reclamante em cadastros de proteção ao crédito 

no que toca ao débito discutido no presente feito. No que tange a alegação 

de cobrança taxas em dobro, assevero ser necessária à dilação 

probatória porquanto a priori as taxas possuem origem distinta (água e 

esgoto), bem como não comprovado de que a existência de duas taxas 

interfere no valor do aumento da fatura, porquanto não dá para analisar as 

taxas em relação às faturas referentes aos meses anteriores. Impõe-se 

registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar 

o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de água, mas tão só suspende a cobrança dos valores 

referentes ao período objeto da demanda (outubro, novembro e dezembro 

de 2019). Anoto para o caso de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022316-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERBERSON VITOR DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022316-43.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: GERBERSON 

VITOR DA SILVA PEREIRA RECLAMADO(A): OI S.A I- Cuida-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter excluído seus 

dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

não se colhe a presença do requisito consistente no periculum in mora, 

porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato que permite 

verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, nada se 

verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 

da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SUZANA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000547-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA SUZANA TELES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR" formulado por Márcia 

Suzana Teles em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto, postulando, em sede de tutela de 

urgência, que a parte reclamada seja obrigada a realizar as cobranças 

mensais com base no real consumo lido no hidrômetro instalado na 

Matrícula nº 59941-7, abstendo-se de realizar a cobrança com base no 

número de economias. Defiro o pleito. Conforme disposição expressa do 

Art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme 

se evola dos autos a parte reclamante demonstra de modo indene de 

dúvidas que vem recebendo cobranças pelos serviços de abastecimento 

de água e esgoto não com base no consumo lido, mas sim com referência 

ao número de economias servidas pelo mesmo hidrômetro. Nesse 

contexto há informação nos autos de que a parte reclamante já demandou 

contra a reclamada por idêntico comportamento ocorrido em outro intervalo 

temporal, tendo aquela demanda resultado na procedência do pedido para 

que a cobrança não se desse por meio do número de economias e sim 

pelo consumo efetivamente registrado. A jurisprudência acena em idêntica 

interpretação, valendo transcrever: JUIZADO ESPECIAL. CAESB. 

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR 

UNIDADES DE CONSUMO ABASTECIDAS POR UM ÚNICO HIDRÔMETRO . 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a licitude da cobrança de taxa de 

água pela tarifa mínima de consumo, o Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recurso representativo de controvérsia, firmou entendimento de 

"não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo 

multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando 

houver único hidrômetro no local" (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 

05/10/2010). 2. No caso, a simples existência de duas residências em um 

mesmo lote não autoriza a CAESB a cobrar em duplicidade a tarifa mínima 

de consumo. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Condeno a recorrente 

no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei dos Juizados). 5. 

Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa 

de acórdão. (Acórdão 892406, 20140110811306ACJ, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, data de julgamento: 4/9/2015, publicado no DJE: 11/9/2015. 

Pág.: 262) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE CONSUMO 

MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES. IMPOSSIBILIDADE. O 

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.166.561/RJ, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, pacificou o entendimento “de não ser lícita a 

cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo 

número de economias existentes no imóvel, quando houver único 

hidrômetro no local” APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação / 

Remessa Necessária, Nº 70081986408, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 

29-08-2019) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO 

HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água 

aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único 

hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de 

água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias 

existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso 

especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) 

Ademais, é de se registrar que idêntica conduta da parte reclamada, 

operada em tempo distinto, já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, 

sendo reconhecido naquela ocasião o mesmo entendimento versado nos 

arestos acima transcritos. Já o perigo de dano decorre do fato de que a 

parte reclamante estará, no decurso do tempo e no período do trâmite 

processual a experimentar cobranças que se avolumam em razão da 

forma como vem sendo realizadas. Vale ainda consignar que as 

cobranças decorrem de serviço de abastecimento de água e esgoto, cuja 

cobrança se dá em intervalo mensal. Por tais razões é que DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que, incontinenti, realize as cobranças mensais pelo serviço de 

abastecimento de água e esgoto com base no real consumo lido no 

hidrômetro instalado na Matrícula nº 59941-7, abstendo-se de realizar a 

cobrança com base no número de economias. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar imediato e 

integral cumprimento à presente deliberação. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000615-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ALINE 

ALVES DE OLIVEIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada IUNI EDUCACIONAL S/A e registrado no 

rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado 

pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos 

autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com os débitos apontados 

pela reclamada junto ao Serasa uma no valor de R$338,57 (trezentos e 

trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e outra no valor de 

R$4.174,64 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), ambas com vencimento em data de 21/outubro/2019. Intime-se 

a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Peticiona a parte reclamada (Id. nº 27585475) informando 

que impetrou mandado de segurança com o fim de buscar a reforma da 

decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. nº 25853125). Postula, em 

razão do ingresso do mandado de segurança, que a decisão que 

concedeu a tutela de urgência seja reconsiderada, renovando assim 

pedido já aviado nos presentes autos. Importa considerar que já houve 

pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência 

formulado pela parte reclamada, sendo certo que naquela ocasião a 

decisão foi integralmente mantida, conforme se evola da deliberação de Id. 

nº 27337585. Não vislumbrando dos autos quaisquer circunstâncias 

capazes de modificar o que já decidido nos autos, tenho que a decisão de 

Id. nº 25853125 vai mantida pelos seus próprios fundamentos. II- Já tendo 

sido realizada a audiência de tentativa de conciliação, bem assim estando 

nos autos a resposta da parte reclamada e a impugnação pela parte 

reclamante, determino que me venham os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019797-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019797-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIETE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO I- A Reclamada 

peticiona requerendo que o reclamante proceda a juntada de fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial. II- Indefiro o pedido de Id. 

27768841, porquanto a alegação do Reclamante é de que inexistem 

débitos, logo, cumpre à parte Reclamada a comprovação de que tais 

débitos existem. Sempre se deve ter presente que em se tratando de 

relação de consumo, havendo hipossuficiência e sendo verossímil o 

alegado na peça vestibular, é de rigor que a defesa dos direitos do 

consumidor seja facilitada mediante a inversão do ônus da prova, até pelo 

fato de que o autor está alegando fato negativo, ou seja, de que não 

existem débitos. Assim, diante da inversão do encargo probatório em 

favor da parte consumidora, o que no rito sumaríssimo ocorre como regra 

de julgamento (e não como regra de instrução), é imperativo que seja 

indeferido o pedido aviado no Id. 27768841, cabendo à Reclamada a 

produção de provas que entender necessárias ao reconhecimento de seu 

direito. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005309-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005309-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WELSON DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008271-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008271-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO PINHEIRO NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Tendo 

sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004709-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SEBASTIANA DA SILVA SANTANA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005703-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR QUINHONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORDOVA DA COSTA RIBEIRO OAB - MT10498/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005703-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALDEMIR QUINHONE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, 

tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004933-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004933-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILENE ROCHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007418-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA GALDINO FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007418-25.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

GERCINA GALDINO FERNANDES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA MARA NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte 

embargante, sob o argumento de que a sentença proferida nos autos é 

omissa, por não haver pronunciamento sobre a homologação pelo juiz 

togado. É o breve relato. Decido. Com efeito, vejo que assiste razão ao 

embargante, vez que a sentença lançada no ID. 26761415, não teve a 

homologação do Juiz Togado, o que caracteriza omissão que urge seja 

colmatada. Assim, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração 

para dar-lhes PROVIMENTO a fim de reconhecer a existência da omissão 

indicada pelo embargante e, por consequência, passa o trecho abaixo 

transcrito a fazer parte integrante da sentença lançada no ID. 26761415: 

“Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) leigo(a), lançado no ID. 26761415, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos”. No mais, persiste a sentença tal 

como lançado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativo em 

que a parte Embargante alega omissão de análise de pedidos. A parte 

contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta 

do Id. 27537451. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto 

no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, 

em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos 

declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão debatida 

nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto 

equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da 

decisão liminar ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 26231870. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007960-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante 

alega divergência quanto ao nome que constou no polo passivo, pugnando 

pelo acolhimento dos presentes embargos para fazer constar no 

processo o nome correto da empresa demandada, qual seja, BANCO PAN 

S/A. Conheço do recurso porquanto tempestivamente interposto. A parte 

reclamante promoveu a demanda contra a empresa BANCO PAN S/A. O 

equívoco deu-se com a sentença, que fez constar na parte dispositiva a 

empresa denominada BANCO BMG S.A. Trata-se à evidência de erro 

material que, segundo a jurisprudência, pode ser consertado pela via do 

recurso ora manejado. Cito: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. EMENTA. ERRO MATERIAL. NOME DE EMPRESA 

DISTINTA DA RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA 

SANAR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 

UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70067718775, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 25/02/2016 Data de publicação: 29/02/2016).” Logo, mostra-se 

imperativo acolher os presentes embargos de declaração para, 

consertando o erro material, determinar a alteração do nome da reclamada 

para BANCO PAN S/A, asseverando-se que o erro material que não tem a 

propriedade de alterar a substância do julgado. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta do ID. 26050409. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 25628740. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária 

devidamente intimada não manifesta nos autos. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 26689814. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega contradição, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária 

devidamente intimada não manifesta nos autos. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 26758634. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária 

devidamente intimada não manifesta nos autos. Os embargos foram 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve 

relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse 

caso específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 26013156. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante 

alega divergência quanto ao nome que consta no dispositivo da sentença 

lançada no ID. 25273614, pugnando pelo acolhimento dos presentes 

embargos para fazer constar no processo o nome correto das parte 

reclamante, qual seja, MANOEL PEREIRA DE PAULA. Conheço do recurso 

porquanto tempestivamente interposto. O reclamante MANOEL PEREIRA DE 

PAULA promoveu a demanda contra a empresa ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Todavia, conforme se evola 

da sentença lançada, consta no dispositivo da sentença como parte 

reclamante o nome DURVAL DOS SANTOS PINHO. Trata-se à evidência de 

erro material que, segundo a jurisprudência, pode ser consertado pela via 

do recurso ora manejado. Cito: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL. EMENTA. ERRO MATERIAL. NOME DE EMPRESA 

DISTINTA DA RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA 

SANAR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 

UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70067718775, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 25/02/2016 Data de publicação: 29/02/2016).” Logo, mostra-se 

imperativo acolher os presentes embargos de declaração para, 

consertando o erro material, determinar a alteração do nome do 

reclamante para MANOEL PEREIRA DE PAULA, asseverando-se que o 

erro material que não tem a propriedade de alterar a substância do julgado. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARMO DE ABREU (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000641-87.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: JAIR CARMO DE ABREU REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA 

S/A I- Cuida-se de "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS" 

formulada por Jair Carmo de Abreu em desfavor de Magazine Luiza S/A, 

postulando em sede de tutela de urgência que a reclamada seja obrigada a 

realizar a entrega do objeto da negociação consistente em um aparelho 

condicionador de ar Split, LG, Dual Inverter Voice (modelo S4-Q09WA51A) 

que fora adquirido e até a presente data não lhe fora entregue. Defiro o 

pleito. Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se 

possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se evola dos autos há documentação suficiente nos 

autos para conduzir à verossimilhança da alegação vertida na inicial, 

porquanto resta demonstrada a aquisição do produto indicado na inicial, 

cuja entrega, conforme informa na petição inicial, se daria no prazo de até 

03 (três) dias, todavia, nada obstante a negociação tenha ocorrido no dia 

06/dezembro/2019, até a presente data, aproximadamente 35 (trinta e 

cinco) dias após, ainda resta pendente a entrega do objeto. Importa anotar 

que a parte reclamante já efetuou o pagamento à reclamada, porquanto 

aponta o comprovante de pagamento da entrada e o saldo restando 

efetuou o pagamento mediante cartão de crédito, sendo certo que não há 

mais débito para com a reclamada. A documentação que aparelha o 

pedido serve para demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam 

o deferimento da medida requerida. O perigo de dano é patente, uma vez 

que a parte anota já ter efetuado o pagamento do preço ajustado, sem que 

tenha tido até o presente momento a contraprestação, isto é, a entrega do 

objeto do negócio jurídico entabulado. Por tais razões é que DEFIRO a 

concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que proceda a entrega do objeto individualizado na petição inicial, qual 

seja, um aparelho condicionador de ar Split, LG, Dual Inverter Voice 

(modelo S4-Q09WA51A) para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019855-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019855-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL ANDRADE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, Já tendo decorrido o prazo para a efetivação 

da emenda à inicial conforme certificado nos autos em data de 

30/dezembro/2019 foi o presente feito extinto em razão da sentença de Id. 

nº 27856571 que indeferiu a petição inicial. Posto isso, deverá a parte 

reclamante, acaso assim pretenda, renovar a demanda. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005192-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA PASSARINHO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005192-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLI CRISTINA PASSARINHO SOUZA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Vistos, Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, 

tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RANZULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005904-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIR RANZULI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor. Recebo 

os recursos interpostos por ambas as partes (Ids. 27560242 e 27606590), 

no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo 

primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou 

transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMINADABE ALVES DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002960-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMINADABE ALVES DE SOUZA QUEIROZ REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o 

recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2946 de 3769



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007630-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA SEVILLA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007630-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANNA SEVILLA DO PRADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o 

recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007401-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCICLEA PEDROSA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007401-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCICLEA PEDROSA BARRETO REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000830-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE GORI CURVO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. I- Proceda a Secretaria do Juízo à retificação do nome da parte 

reclamante conforme documento de identificação pessoal juntado aos 

autos (Id. nº 27947259), porquanto não cadastrado integralmente quando 

da distribuição da demanda. II- Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JUÍRIDO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” formulada por 

Gabiane Gori Curvo Tedeschi de Faria em desfavor de Telefônica Brasil 

S/A na qual postula, em sede de liminar, pela suspensão de cobranças 

levadas a efeito em seu desfavor, bem assim que a reclamada se 

abstenha de realizar a inscrição de seus dados em cadastros de proteção 

ao crédito. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos 

(Id. nº 27947261). O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta 

em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, as cobranças 

objeto da demanda (Produto: VIVO MÓVEL; Contrato: 0379985487), bem 

assim, diante da suspensão da cobrança impõe como consequência lógica 

DETERMINAR que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto da demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a 

ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. III- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão, dada à proximidade da data anotada no 

documento de notificação do órgão de proteção ao crédito. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013509-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013509-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): ADRIANA MARIA DOS 

SANTOS Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia de 

R$9.625,90, afastada a multa de 10% do art. 523, §1º do CPC, porquanto 

não se aplica no presente caso (execução de título extrajudicial). II - 

Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. III - Dispenso a 

lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. IV - Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. V - Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada 

da referida constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, 

nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VI - Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. VIII - Cumpra-se. Cuiabá, 
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10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015630-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO SANTOS SCHURIG SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015630-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): VICTOR HUGO SANTOS 

SCHURIG SIQUEIRA Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao 

Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014144-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYNI MARQUES PEDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014144-15.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO(A): WAYNI MARQUES PEDRO Vistos, I 

– DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não 

são devidos os honorários de advogado previstos na segunda parte do 

art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o 

bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016176-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MONTE CLAIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA VIEGAS FERREIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016176-90.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIFICIO MONTE 

CLAIR EXECUTADO(A): AMELIA VIEGAS FERREIRA MENDES Vistos, I – 

DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não 

são devidos os honorários de advogado previstos na segunda parte do 

art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o 

bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015548-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINY SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015548-04.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO(A): BRUNA CRISTINY 

SILVA MENDES Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Registro que não são devidos os honorários de advogado 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 
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sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010385-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010385-43.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ORAIDE BATISTA 

DOS SANTOS RECLAMADO(A): WALDI BATISTA DOS SANTOS Vistos, 

DEFIRO o pedido que visa a busca de endereço da parte reclamada, 

devendo tal diligência ser realizada via Sistema Bacenjud, através da 

ordem de "Requisição de Informações". Com a juntada do extrato sistêmico 

aos autos, intime-se a parte reclamante a requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015997-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA ALVES DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015997-59.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

EXECUTADO(A): SIDINEIA ALVES DA SILVA SOARES Vistos, I – DEFIRO o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não são devidos os 

honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º do 

CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016216-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016216-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

EXECUTADO(A): ADILSON SILVA DO NASCIMENTO Vistos, I – DEFIRO o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não são devidos os 

honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º do 

CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CARVALHO LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS" pela qual a parte 

reclamante pretende a concessão de tutela de urgência para o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência 

(UC 6/1692226-2) aduzindo que não possui faturas vencidas em aberto. II 

- Defiro a concessão da medida. Conforme extrato anexado pela autora e 

histórico de faturas obtido através do site da reclamada 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?guid=14e70c6a-90b5-4113-b1fb-421c7400f8b9), não 

há faturas em aberto para a UC 6/1692226-2. Somente há faturas 

vincendas que se referem à acordo firmado entre as partes. Por certo que 

a mera existência de faturas vincendas, e ainda não vencidas, não podem 

dar azo à suspensão do fornecimento do serviço. Tendo em vista o fato 

de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. III - Posto isso, com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar à reclamada que RESTABELEÇA o fornecimento de energia 

elétrica junto à UC nº 6/1692226-2. Anoto o prazo de 05 (cinco) horas 

para que promova o restabelecimento do fornecimento de energia. Deverá 

o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Fixo, na hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). IV- Já designada sessão de 
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conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000856-63.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDIVAN MARTINS SANTANA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por EDIVAN MARTINS 

SANTANA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte 

reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. registrado no rol de inadimplentes é 

oriundo de débito que entende ser indevido. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que já teve relacionamento com a empresa 

reclamada, porém realizou o cancelamento do contrato. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela parte reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta 

centavos), com data de inclusão de 24/setembro/2019. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007469-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SCARLETT PATRICIA ZEILINGER REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o 

recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002603-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARENILZA DA SILVA MARINHO REQUERIDO: SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009251-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CESAR DOMINGOS (REQUERENTE)

LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EDELINY KARINE DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZIA ANDRELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009251-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZIA ANDRELINA DA SILVA, JUCILEI CESAR DOMINGOS, 

EDELINY KARINE DA SILVA, LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Recebo o recurso 

inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GONCALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000971-84.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

BARBARA GONCALVES BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. Distribuir-se-ão 

por dependência (Art. 286, CPC), ou seja, ao MESMO JUÍZO, as causas de 

qualquer natureza: a) quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; b) quando, tendo sido extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; e c) quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao 

juízo prevento. In casu, o presente feito se relaciona a causa com outra 

ação (8035938-70.2019.811.0001) anteriormente já submetida à 

distribuição, nos termos do art. 286, I, CPC. Nessa esteira, estabelece o 

art. 59 do CPC que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo.” Assim, havendo relação do presente feito com a ação 

de n.º 8035938-70.2019.811.0001, a qual fora distribuído primeiro 

(16/07/2019) e que tramita perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

resta caracteriza a conexão entre eles e demonstrada a prevenção do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, razão pela qual declino da competência 

em favor daquele Juízo. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO 

EM QUE AJUIZADA A PRIMEIRA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 106 DO 

CPC, E DO ART. 14, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. Incontroverso que foram ajuizadas 

ações conexas em Juizados diversos. Na sistemática dos Juizados 

Especiais Cíveis, em que não há despacho judicial determinando a citação, 

a prevenção deve ser considerada com base na data do ajuizamento da 

ação, pois a determinação de citação é automática e decorre da 

apresentação do pedido. Pela regra do art. 106, do CPC, é prevento o juízo 

que despachar em primeiro lugar na hipótese de ações conexas que 

correm perante juízes que têm a mesma competência territorial. Já o art. 

14, da Lei nº 9.099/95, reza que o processo já se instaura com a 

apresentação do pedido. Dessa forma, no sistema dos Juizados Especiais 

Cíveis é prevento o juizado em que apresentada a ação mais antiga, no 

caso dos autos o Juizado Especial Cível da Comarca de Novo Hamburgo. 

Ademais, observa-se na cópia da sentença das fls. 113/116 que houve 

contrapedido naquela ação, sendo o mesmo objeto da presente ação, ou 

seja, indenização por danos morais e cancelamento do protesto. Em face 

disso, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004134714, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 10/10/2013) PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 286, I 

do CPC e no art. 59 do CPC, DECLINO da competência para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser remetido ao Quinto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, em razão da conexão e prevenção. Proceda-se a baixa 

necessária. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017952-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017952-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIONEI DIAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Cuida-se de 

pedido liminar formulado por MARIONEI DIAS DA SILVA na qual pretende 

ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o 

argumento de que o débito apontado pela parte reclamada VIVO S.A. 

registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, sempre 

possuiu linha telefônica Pré-Pago. Importa ainda considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SCPC, no valor de R$ 267,93 (duzentos 

e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), com data de inclusão 

de 03/julho/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007970-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA BOAVENTURA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007970-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO DE OLIVEIRA BOAVENTURA JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, Tendo sido interposto no 

prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro 

da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002425-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002554-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: M. DOS SANTOS EIRELI - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o 

recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o 

prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004755-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO DOS SANTOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004755-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALOIZIO DOS SANTOS RONDON REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007804-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOELZER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007804-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE GOELZER PEREIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOURA FOLHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005619-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MOURA FOLHA DE CARVALHO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e 

parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006785-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LIMA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006785-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO LIMA DA CRUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no 

prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro 

da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004306-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004306-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE JESUS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007898-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALMIR DE JESUS FILHO REQUERIDO: HIPERCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA Vistos, Tendo sido 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e 

parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLINDA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004038-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOLINDA ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004677-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE FRANCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004677-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADELAINE FRANCO DE MORAES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAO LEONCIO DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEONCIO REZENDE DE PADUA OAB - MT2708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003649-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANO JOAO LEONCIO DE PADUA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006682-07.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: LUCIANA PAULA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto 

no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006548-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEY PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006548-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCINEY PEREIRA DE MATOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o 

recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o 

prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007373-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDO FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007373-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUDO FRANCISCO SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto 

no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006941-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022320-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022320-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO CESAR LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR” 

formulada por Leandro Cesar Lopes em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual postula, em sede de tutela 

de urgência o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia 

junto à UC nº 6/418393-5 e a suspensão da cobrança atinente à 

recuperação de consumo. O pedido de tutela de urgência consistente na 

suspensão da cobrança levada a efeito pela reclamada em razão de 

débito que sustenta existir em desfavor da parte reclamante pelo fato de 

que a sua Unidade Consumidora estaria registrando quantidade inferior 

àquela efetivamente consumida deve ser deferido. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório 

da documentação acostada com a peça inicial permite constatar que 

pretende a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica a fatura carreada aos autos, há o débito no valor de 

R$4.804,92 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e noventa e dois 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$394,20 (trezentos e 

noventa e quatro reais e vinte centavos) e R$4.410,72 (quatro mil, 

quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos). A par disso, é 

cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de 

forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de 

órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se 

revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para 

estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem 

impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência de 

ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 

ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 
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por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do 

débito apontado pela requerida em desfavor da requerente no montante de 

R$4.804,92 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e noventa e dois 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$394,20 (trezentos e 

noventa e quatro reais e vinte centavos) e R$4.410,72 (quatro mil, 

quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos); (2º) que 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 

6/418393-5, para o que anoto o prazo de 04 (quatro) horas; e (3º) que se 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela 

UC nº 6/418393-5 nos cadastros de proteção ao crédito. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

deliberação. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das demais faturas 

relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II – Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o instrumento do 

mandato, anoto para tanto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de revogação da liminar e indeferimento da inicial. III – Intimem-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARKIERTEN ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000968-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARKIERTEN ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Cuida-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” formulada por Markierten Rosa Miranda de Oliveira 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na 

qual postula, em sede de tutela de urgência, suspenda a cobrança do 

montante de R$3.849,05 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 

cinco centavos), se abstenha de realizar a inscrição dos dados do 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito e se abstenha de 

promover a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica. O 

pedido de tutela de urgência formulado deve ser deferido. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há o débito no valor de R$3.849,05 (três mil, oitocentos e quarenta 

e nove reais e cinco centavos), constituído pelas faturas no valor de 

R$3.305,45 (três mil, trezentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) 

e R$543,60 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). A 

par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e 

realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a 

revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto 

não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se 

prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como 

serem impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência 

de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 

ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 

por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do 

débito apontado pela requerida em desfavor da requerente no montante de 

R$3.849,05 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinco 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$3.305,45 (três mil, 

trezentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e R$543,60 

(quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos); (2º) que SE 

ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto à UC nº 6/2113537-1 e (3º) que se ABSTENHA de promover a 

inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 6/2113537-1 nos 

cadastros de proteção ao crédito. Intime-se, pessoalmente, a parte 

reclamada para dar integral cumprimento à presente deliberação. Para 

caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais) 

com reversão à reclamante. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

energia elétrica em sua UC. II – Intimem-se. Cumpra-se, em regime de 

plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000985-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAPHAEL NAVES DIAS REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se de 

“RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada 

por Raphael Naves Dias em desfavor de Águas Cuiabá S/A postulando, 

em sede de tutela de urgência, a suspensão da fatura objeto da demanda, 

qual seja, referente ao mês de janeiro/2020 que apontou o valor de 

R$2.943,06 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos). 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre o mês objeto da demanda e outros, 

fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses qualificado pela pretensão 

resistida, entendo que está amparada em situação suficiente para apontar 

boa-fé, fato que permite a suspensão da exigência do débito que contesta 

judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada para SE ABSTER de 

suspender o serviço de abastecimento de água junto ao imóvel 
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identificado pela matrícula nº 474590-6. DEFIRO a suspensão da cobrança 

da fatura referente ao mês janeiro/2020 no valor de R$2.943,06 (dois mil, 

novecentos e quarenta e três reais e seis centavos). Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

deliberação. Anoto para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

água e esgoto referente à Matrícula nº 474590-6. II- Já designada sessão 

de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000985-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAPHAEL NAVES DIAS REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se de 

“RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada 

por Raphael Naves Dias em desfavor de Águas Cuiabá S/A postulando, 

em sede de tutela de urgência, a suspensão da fatura objeto da demanda, 

qual seja, referente ao mês de janeiro/2020 que apontou o valor de 

R$2.943,06 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos). 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre o mês objeto da demanda e outros, 

fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses qualificado pela pretensão 

resistida, entendo que está amparada em situação suficiente para apontar 

boa-fé, fato que permite a suspensão da exigência do débito que contesta 

judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada para SE ABSTER de 

suspender o serviço de abastecimento de água junto ao imóvel 

identificado pela matrícula nº 474590-6. DEFIRO a suspensão da cobrança 

da fatura referente ao mês janeiro/2020 no valor de R$2.943,06 (dois mil, 

novecentos e quarenta e três reais e seis centavos). Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

deliberação. Anoto para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

água e esgoto referente à Matrícula nº 474590-6. II- Já designada sessão 

de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON MARRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001049-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: HALISSON MARRA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” formulada por Halisson Marra da Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso, postulando, em sede de tutela de 

urgência, pela suspensão da cobrança referente ao mês de 

dezembro/2019 no valor de R$2.374,46 (dois mil, trezentos e setenta e 

quatro reais e quarenta e seis centavos), bem assim que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica e se abstenha de promover 

a inscrição dos dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos o 

histórico de consumo que aponta a existência da fatura referente ao mês 

de dezembro/2019 no montante de R$2.374,46 (dois mil, trezentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), demonstrando assim 

valor que aponta significativa diferença entre o mês objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/2744258-1). DEFIRO ainda a suspensão da cobrança 

da fatura objeto da demanda (dezembro/2019), bem assim determino que a 

parte reclamada SE ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do 

titular da UC nº 6/2744258-1 em cadastros de proteção ao crédito. 

Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento 

à presente deliberação. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das demais faturas 

relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II- Já designada 

sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000335-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS REU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ I- Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 

DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por Cristiane Ferreira dos Santos em face do 

Município de Cuiabá. Impõe desde já reconhecer a incompetência do 

Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da presente 
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demanda, porquanto consta do polo passivo o Município de Cuiabá, 

pessoa jurídica de direito público. Com efeito, anota a norma do art. 8º da 

Lei nº 9.099/95 que dentre outras pessoas, não poderá a pessoa jurídica 

de direito público ser parte nos processos sob o rito da Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis. Some-se de outro tanto que a parte reclamante 

endereçou a inicial ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nada obstante 

tenha se equivocado quando da distribuição, resultando na distribuição do 

feito dentre os juizados especiais cíveis e não ao Juizado da Fazenda 

Pública. II- Posto isso, determino seja o presente feito redistribuído ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública dada à natureza jurídica da parte 

reclamada e a norma legal constante da Lei de Regência (art. 8º, caput, da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000566-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICHARDSON PARANHOS DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos a petição inicial, bem assim documento 

consistente no comprovante de residência atualizado e em seu próprio 

nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa 

indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008624-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. DEFIRO o pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD. Sendo 

positiva a diligência, nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e expedição de certidão de dívida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS que a reclamante formula em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A, postulando a concessão de liminar para que seja determinado o 

restabelecimento do serviço. Aduz que o abastecimento de água restou 

suspenso em razão do não pagamento da fatura, objeto da ação. Passo à 

análise da medida liminar. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre o mês, objeto da demanda, fato que 

embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de água como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I 

da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, 

caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade 

dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de água junto à matrícula nº 480153-9, no prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho informar na certidão o horário final da 

diligência. Fixo, desde já, para o caso de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão, fazendo constar a 

presente no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IURI MARTINS DIANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001110-36.2020.8.11.0001. 

AUTOR: IURI MARTINS DIANEZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

PEDIDO DE DANO MATERIAL” formulado por Iuri Martinz Dianez em 

desfavor de Energisa S/A na qual pretende, em sede de tutela de 

urgência, que seja determinado à reclamada que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/332966-1. Defiro a 

concessão da medida. A parte colaciona aos autos o histórico de 

consumo que aponta a existência da fatura referente ao mês de 

outubro/2019 no montante de R$1.108,35 (um mil, cento e oito reais e trinta 

e cinco centavos), demonstrando assim valor que aponta significativa 

diferença entre o mês objeto da demanda e outros, fato que embora não 

sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência 

repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo em vista o 

fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar à 

reclamada que SUSPENDA a cobrança da fatura objeto da demanda 

(outubro/2019) que acusa o valor de R$1.108,35 (um mil, cento e oito reais 

e trinta e cinco centavos). Determino à reclamada que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica junto à residência da parte reclamante 

(UC nº 6/332966-1), para o que anoto o prazo de 04 (quatro) horas. 

Determino, por fim, que SE ABSTENHA de promover a inscrição dos dados 

do reclamante no rol de inadimplentes em razão da fatura objeto da 

presente demanda. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para 
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integral cumprimento da presente deliberação. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das 

demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em 

regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001144-11.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KALED NASSER KARHAWI, MARCELO LEMOS NOGUEIRA REQUERIDO: 

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA I- Cuida-se de Ação de Reparação 

por Danos Morais que KALED NASSER KHARAWI e MARCELO LEMOS 

NOGUEIRA ajuízam contra FACEBOOK EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA 

LTDA., alegando, em síntese, que promoveram um evento que reúne 

artistas do ramo de música eletrônica, aduzindo que foram surpreendidos 

por uma batida policial que culminou com a condução de doze pessoas à 

Delegacia de Polícia, nove das quais por estarem portando substâncias 

entorpecentes. Acrescentam os Reclamantes que também foram 

conduzidos até a Delegacia e que posteriormente foram liberados sem 

instauração de inquérito policial, tendo entendido a Autoridade Policial que 

suas condutas eram atípicas. Não obstante, alegam, a empresa 

Reclamada veiculou, por meio do sítio https://jornaldebrasilia.com.br, 

intitulada “DOZE PESSOAS SÃO DETIDAS EM FESTA RAVE COM ÁLCOOL 

E DROGAS”, em cujo conteúdo fez menção aos nomes dos Reclamantes 

sobre terem sido presos por tráfico de entorpecentes e corrupção de 

menores. Pedem a concessão da tutela de urgência para determinar que a 

Reclamada promova a divulgação de notícia da retratação, com as 

determinações solicitadas em tópico próprio, na melhor forma do art. 26, § 

2º, da Lei nº 5.250/67. II- Exige-se para a concessão da tutela de urgência 

que a parte reclamante satisfaça dois requisitos, a saber: o primeiro 

consiste na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, e o segundo requer a ocorrência de situação de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No que diz com o primeiro requisito, 

não se pode vislumbrar a presença de elementos que tornem evidente a 

possibilidade concreta, rectius, probabilidade do direito alegado. Com 

efeito, o direito à retratação se concretizará se, e somente se se plasmar 

certeza sobre a inverdade ou abusividade da informação divulgada pelo 

sítio que a demandada mantém na rede mundial dos computadores, cujo 

conteúdo teria constrangido os reclamantes. É dizer, o caso é exigente de 

certeza para, uma vez estabelecida, levar ao acolhimento do pedido; logo, 

há de haver exaurimento dos meios probatórios a fim de evitar 

pronunciamento açodado do Juízo. Aduza-se que o pedido guarda relação 

com a pretensão de natureza declaratória, a qual não é passível de ser 

antecipada precisamente pelo fato de reclamar a certeza jurídica. De 

efeito, somente se alcançará a certeza jurídica se, friso, ficar comprava a 

conduta ilícita do periódico (seja porque teria divulgado inverdades, seja 

porque teria abusado do seu direito de informar). Ademais, o caso 

concreto refoge da situação de manutenção de notícia de cunho 

constrangedor (isso não constitui o pedido), e sim o direito de obter 

provimento judicial para obrigar à parte adversa a retratar-se. Porque tal 

direito constitui decorrência do esclarecimento dos fatos, somente após 

desvelar-se a verdade é que adviria o direito à retratação. Logo, a 

pretensão encontra óbice já na análise do primeiro requisito da tutela de 

urgência. Posto isso, indefiro o pedido que visava à tutela de urgência. 

Aguarde-se a audiência de conciliação. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000726-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000726-73.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA EXECUTADO: 

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA Tendo em vista a distribuição do 

presente feito direcionada ao Segundo Juizado Especial Cível e por 

dependência aos autos nº 8025261-49.2017.811.0001, cujo trâmite se deu 

perante aquele juízo, determino a redistribuição do presente feito àquele 

Juizado Especial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017551-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES LUIZ TOREZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO TOZINI OTANI OAB - PR54272 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017551-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUCLIDES LUIZ TOREZAN REQUERIDO: DECOLAR.COM 

LTDA, AMERICAN AIRLINES INC, EL AL ISRAEL AIRLINES LTD I- Colhe-se 

dos autos a manifestação formulada pela reclamada EL AL ISRAEL 

AIRLINES LTD. no Id. nº 27331462, informando o cumprimento da tutela de 

urgência liminarmente concedida. Na mesma oportunidade a reclamada 

postula pela intimação da parte reclamante para que realize o depósito 

judicial do montante de R$10.234,76 (dez mil, duzentos e trinta e quatro 

reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento dos bilhetes 

emitidos, uma vez que houve o cancelamento da compra anteriormente 

realizada, não tendo havido nenhum recebimento daquela compra 

anteriormente cancelada. Instada a manifestar-se a parte reclamante 

refuta o montante indicado pela parte reclamada como devido e oferta o 

pagamento do valor previamente ofertado pelos bilhetes, conforme consta 

da petição inicial. II- O pleito formulado pela parte reclamada vai 

parcialmente acolhido. Resta suficientemente demonstrada que a compra 

anteriormente realizada foi efetivamente cancelada, tal o que se colhe da 

documentação encartada aos autos no Id. nº 27331462, bem assim a 

própria manifestação da parte reclamante que reconhece o cancelamento 

daquela compra. De outro tanto, conforme colheu-se da decisão que 

concedeu a tutela de urgência, foi determinado às reclamadas que 

cumprissem o contrato tal como entabulado, de modo que deve a parte 

reclamante realizar nesta ocasião o pagamento do quantum ofertado e 

pactuado inicialmente. Posto isso, determino seja a parte reclamante 

intimada para efetuar o depósito judicial do valor anotado do contrato que 
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instrui a inicial referente ao preço ofertado pela reclamada conforme 

documento juntado no Id. nº 26338349. Intime-se a parte reclamante para 

que realize o pagamento via depósito judicial no prazo de 05 (cinco) dias. 

III- Determino à Secretaria do Juízo que cumpra a determinação contida na 

deliberação de Id. nº 26464310. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008712-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO I - Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

reclamada via Sistema Renajud. II – Em sendo positiva, intime-se a parte 

autora para manifestar se possui interesse na penhora do veículo. III – Em 

sendo negativa, intime-se a parte reclamante para, no prazo de dez dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, podendo a 

parte, em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019094-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELY ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Peticiona a parte reclamante postulando pela reconsideração 

da decisão de Id. nº 27839751 que indeferiu o pedido de tutela de urgência 

formulado na petição inicial. Sustenta a Autora argumentos que já 

restaram apreciados por ocasião da combatida decisão, nada sendo 

acrescentado, quer a título de argumentos, quer a título de documentos 

que façam elidir o entendimento externado na citada decisão. Importa 

acrescentar que a existência ou não do débito que contesta é medida que 

será verificada no mérito da demanda, não havendo como, no limiar do 

processo, alcançar antecipação de tutela declaratória (inexistência do 

débito), que pela natureza de sua pretensão, não se compadece com a 

possibilidade de antecipação. Ademais, não há prova de que a parte 

reclamada tenha bloqueado verba salarial da parte reclamante, inclusive 

tal questão fora suficientemente analisada na decisão que indeferiu a 

tutela de urgência, porquanto de modo diametralmente oposto ao 

sustentado pela parte reclamante, ao ser creditado o seu salário o saldo 

negativo existente na conta é reduzido, o que importa dizer que não houve 

novo bloqueio. O só fato de haver saldo negativo aponta ter havido 

descontos na conta (o que se trata de matéria a ser enfrentada no mérito), 

eis que um dos pedidos da parte reclamante é a declaração de 

inexistência do débito. De conseguinte é de se afirmar que uma vez 

reconhecida a inexistência do débito que originou o saldo negativo a 

consequência lógica e jurídica é a reparação material (que foi pedido na 

inicial), todavia, nesta prematura fase processual não há suporte à 

pretensão formulada em sede de liminar pela parte promovente. II- Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado e mantenho na 

íntegra a decisão de Id. nº 27839751 pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ACKERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001293-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUIZ HENRIQUE ACKERMANN REU: ITAU UNIBANCO S/A, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A I- Cuida-se de pedido que faz 

LUIZ HENRIQUE ACKERMANN na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual pretende 

provimento para que seu nome seja excluído dos cadastros de proteção 

ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito levado a efeito junto 

ao Serasa Experian. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante 

comprovou por meio da documentação encartada aos autos que realizou o 

pagamento do débito para com as reclamadas que se relaciona com 

aquele levado à inscrição no órgão de proteção ao crédito. Respectivo 

documento é suficiente para emprestar fundamento ao acolhimento do 

pleito formulado liminarmente, eis que evidencia a probabilidade do direito 

alegado. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre em 

seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado junto ao Serasa Experian no 

valor de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) com data de 

inclusão do dia 05/dezembro/2019. Colhendo-se do extrato juntado aos 

autos que a inscrição não fora determinada pelas reclamadas, mas que 

ocorreu em razão de protesto tirado por elas, não há como determinar que 

promovam a sua exclusão, motivo pelo qual determino seja oficiado ao 

órgão de proteção ao crédito para que promova a imediata exclusão da 

anotação acima identificada. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001377-08.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EDIVAN 

MARTINS SANTANA RECLAMADO(A): COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - 
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EPP DECISÃO I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante na qual pretende ter excluído seus dados do cadastro de 

inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos não se colhe a presença do 

requisito consistente no periculum in mora, porquanto a anotação registra 

data de inclusão longínqua, fato que permite verificar que a parte já 

convivia com a mencionada restrição, nada se verificando dos autos que 

permita inferir a alegada urgência para a concessão da medida. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DE ANDRADE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001151-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA APARECIDA DE ANDRADE MATTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO Vistos, O pedido de tutela de urgência 

consistente na suspensão da cobrança levada a efeito pela reclamada em 

razão de débito que sustenta existir em desfavor da parte reclamante pelo 

fato de que a sua Unidade Consumidora estaria registrando quantidade 

inferior àquela efetivamente consumida deve ser deferido. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há o débito nos valores de R$ 10.974,10 (dez mil, novecentos e 

setenta e quatro reais e dez centavos) com vencimento 28/fevereiro/2020 

e R$ 6.541,20 (seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte 

centavos) com vencimento 11/janeiro/2020. A par disso, é cediço que 

vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, 

sem a presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos 

isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que a parte reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade dos débitos apontados pela 

requerida em desfavor da requerente nos montantes de R$ 10.974,10 

(dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) com 

vencimento 28/fevereiro/2020 e R$ 6.541,20 (seis mil, quinhentos e 

quarenta e um reais e vinte centavos) com vencimento 11/janeiro/2020; 

(2º) que se ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/748914-9; e (3º) que se ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 

6/748914-9 nos cadastros de proteção ao crédito. Para caso de 

recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) com reversão 

à reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001227-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED 

UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Vistos, Cuida-se 

de demanda na qual a parte reclamante postula a concessão da tutela de 

urgência para o fim de ser restabelecido o plano de saúde contratado 

junto às reclamadas e que restou cancelado unilateralmente Passo análise 

da liminar. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamante fez 

a prova suficiente a conduzir a um juízo de verossimilhança de suas 

alegações vertidas na inicial. Narra a reclamante que em data de 16 de 

dezembro de 2019 ao tentar submeter-se à consulta médica foi 

surpreendida pela não autorização pelo plano de saúde, bem assim sendo 

cientificada naquela ocasião de que estava excluída do plano de saúde 

contratado (unilateralmente). Comprova, todavia, o pagamento da fatura 

referente ao mês de dezembro/2019 e que, posteriormente, tomou 

conhecimento do cancelamento de seu plano de saúde, alegando que 

havia um atraso de uma fatura no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), 

porém a promovente tentou por varias vezes adimplir essa fatura mas o 

código de barra estava dando erro. Cumpre reconhecer, de proêmio, que 

incumbe à parte a narrativa dos fatos conforme a verdade, sob pena de 

caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé. Neste particular é 

que anuncia não ter recebido qualquer notificação prévia ao 

cancelamento, bem assim informando a motivação do cancelamento do 

plano. Daí é de se vislumbrar com base na Lei nº 9.656/98, art. 13, 

parágrafo único, inciso II a imprescindibilidade da notificação prévia para 

somente após ela e diante da omissão estar a reclamada autorizada a 

efetuar o cancelamento unilateral do plano. Tal circunstância se apresenta 

como condição de validade e legitimidade do ato de cancelamento, sendo, 

inclusive reforçado pela jurisprudência, valendo transcrever: CIVIL. 

PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos autos que houve notificação 

acerca do cancelamento do contrato, incorrendo as operadoras do plano 

de saúde em ilegalidade, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da 

Lei 9.656/98. 2. A negativa de autorização para consulta média causou 

sofrimento e dissabores que ultrapassam a esfera do ordinário, pois a 

autora, já idosa, ficou descoberta da assistência para o tratamento da 

doença diagnosticada como "osteoartrite em ambos joelhos", o que dá 

ensejo à reparação pelos danos morais sofridos. 3. Recurso provido. 

(Acórdão n.910984, 20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ 

FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) 

Ora, acerca de tal pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto 

Processual Civil possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total 
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ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar no caso em apreço que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada 

prejudicialidade à reclamante o indeferimento da tutela pretendida 

liminarmente, deixando-a descoberta pelo plano de saúde contratado. 

Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser 

majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que RESTABELEÇA, incontinenti o plano de saúde da parte reclamante, 

nos exatos termos em que pactuado. Anoto, com fulcro na norma do art. 

297, parágrafo único do CPC, multa que fixo no montante de R$1.000,00 

(mil reais) para a hipótese de descumprimento da medida. Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em 

regime de plantão. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001193-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROBSON OLIVEIRA DUTRA REU: ENERGISA SA Vistos, O pedido 

de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança levada a 

efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta existir em desfavor 

da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica as faturas carreadas 

aos autos, há os débitos nos valores de R$3.578,48 (três mil quinhentos e 

setenta e oito reis e quarenta e oito centavos) e R$2.639,70 (dois mil 

seiscentos e trinta e nove reis e setenta centavos) ambas com 

vencimento dia 30/dezembro/2019. A par disso, é cediço que vistorias 

levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a 

presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos 

isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade dos débitos apontados pela 

requerida em desfavor da parte requerente nos montantes de R$3.578,48 

(três mil quinhentos e setenta e oito reis e quarenta e oito centavos) e 

R$2.639,70 (dois mil seiscentos e trinta e nove reis e setenta centavos) 

ambas com vencimento dia 30/dezembro/2019.; (2º) que se ABSTENHA de 

promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 

6/1123781-5; e (3º) que se ABSTENHA de promover a inclusão dos dados 

do titular/responsável pela UC nº 6/1123781-5 nos cadastros de proteção 

ao crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais) com reversão à reclamante. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo 

constar a presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARTINS HENCKEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001323-42.2020.8.11.0001. 

AUTOR: REGIANE MARTINS HENCKEL REU: REFERENCIA LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA Vistos, Cuida-se de pedido de concessão de tutela de 

urgência formulado pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a 

suspensão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão de medida mostra 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e bem assim o perigo de dano ou ainda o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em apreço os requisitos se 

apresentam. Os elementos de evidência da probabilidade do direito se 

satisfazem diante de a parte alegar que contratou um seguro para a 

proteção do veículo locado. Quanto ao perigo de dano esse se apresenta 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ter que pagar por 

cobrança que alega ser indevida. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA a cobrança, objeto da presente 

demanda, no montante de R$14.562,50 (quatorze mil quinhentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito, objeto da 

demanda, ou já tendo feito, que promova a sua exclusão, para o que anoto 

o prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser 

suportada pela reclamada em favor da partereclamante. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAYNE DIAS TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001320-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCILAYNE DIAS TOMAZ DE AQUINO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante 

postula a concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o 

serviço de telefonia e internet junto à linha nº (65) 99262-4275 que deixou 

de operar por ato devido à reclamada. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do 

serviço em razão de ato que não se pode atribuir à reclamante. Ocorre 

que o serviço restou inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo 

consumidor e bem assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a 

inexistência de débitos, uma vez que, o parcelamento esta sendo pago e 

não consta nenhuma fatura em atraso. O perigo de dano se traduz na 

permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto tenha dado 

causa a reclamante. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 

300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a reclamada que promova o 

restabelecimento do serviço de telefonia e internet referente ao terminal 

móvel (65) 99262-4275, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para o caso de 

descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VIRGINIA VILHALVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001505-28.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CELIA VIRGINIA VILHALVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por CELIA VIRGINIA 

VILHALVA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte 

reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. registrado no rol de inadimplentes é 

abusivo, pois contratou um plano de R$ 29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos). Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é abusivo e não condiz com o contratado 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SCPC, no valor 

de R$ 90,27 (noventa reais e vinte e sete centavos), com data de inclusão 

de 17/dezembro/2018. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000932-87.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

TYELE ALVES DE MACEDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante pretende 

ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato praticado 

pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante reside na cidade de Várzea Grande e a demanda fora ajuizada 

na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese o feito 

não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral 

prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito pessoal 

ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; ao 

passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que 

a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA YANCA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001306-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA YANCA SANTANA DA SILVA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

I- Cuida-se de pedido liminar formulado por CAMILA YANCA SANTANA DA 

SILVA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção 

ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela 

reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e registrado no 

rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado 

pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos 

autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A junto ao 

SERASA EXPERIAN, em data de 15/novembro/2019 no valor de 

R$9.620,52 (nove mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº 135442020. Intime-se a reclamada 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001511-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FLAVIO MOREIRA SANTOS REU: BANCO BRADESCARD S.A I- 

Cuida-se de pedido liminar formulado por FLÁVIO MOREIRA SANTOS na 

qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito 

sob o argumento de que inexiste o débito apontado pelo reclamado 

BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO e registrado no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios 

legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pelo reclamado junto ao SCPC, 

em data de 10/maio/2019 no valor de R$246,58 (duzentos e quarenta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato nº 

4282671732429000. Intime-se, pessoalmente, a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANIA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001539-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIVANIA RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Nivania Rodrigues Ferreira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A na qual 

pretende a parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim 

de que a reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica junto a UC nº 6/216505-8, que suspenda a cobrança 

referente à fatura do mês de novembro/2019 e que se abstenha de 

efetuar a inscrição dos dados da titular da UC em cadastros de proteção 

ao crédito. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos o 

histórico de consumo que aponta a existência da fatura referente ao mês 

de novembro/2019 no montante de R$2.689,13 (dois mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e treze centavos), demonstrando assim valor que 

aponta significativa diferença entre o mês objeto da demanda e outros, 

fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 
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que DETERMINO à reclamada que SE ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/216505-8). DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da 

demanda (novembro/2019), bem assim determino que a parte reclamada 

SE ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular da UC nº 

6/216505-8 em cadastros de proteção ao crédito. Intime-se pessoalmente 

a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente deliberação. 

Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de manter a regularidade dos 

pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica 

em sua UC. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001634-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELCIO TAVARES DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado por ELCIO TAVARES DE LIMA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e registrado no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios 

legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada no importe de 

R$41,86 (quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) junto ao Serasa, 

com inclusão em data de 06/dezembro/2019. Intime-se, pessoalmente, a 

parte reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT A INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000254-72.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RINALDO 

FERREIRA GOMES RECLAMADO(A): MRV PRIME PROJETO MT A 

INCORPORACOES SPE LTDA e outros I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte reclamante na qual pretende, em tutela de urgência, 

que seja determinada à reclamada que lhe faça a restituição de valores. 

Indefiro o pleito. Nada obstante tenha a parte reclamante apresentado 

documentação que integra o conjunto probatório, tenho que na presente 

hipótese encontra-se vedação legal (CPC, art. 300, §3º) à concessão do 

pleito antecipatório no fato de que a medida pode se caracterizar como 

irreversível, dado ao fato de que o que a parte busca antecipar se 

constitui em pecúnia. Desnecessário tecer argumentos de quão facilitado 

é o consumo desse bem (dinheiro), porquanto aplicável às relações 

rotineiras existentes entre as pessoas, de modo que a prudência 

recomenda não seja antecipada a medida; ao menos até que seja 

aperfeiçoada a relação processual. Dessa forma é que, por ora, INDEFIRO 

a medida pleiteada. II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se, consignando as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021656-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021656-49.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MAGNA SILVA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Na petição designada pelo 

Id 28090213 a Reclamante informe ter sido surpreendida com o protesto 

referente à dívida que constitui objeto da demanda, pois junta um extrato 

em que se constata a existência de um protesto no valor de R$ 246,67 

(duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), razão 

pela qual pede provimento para determinar a retirada do protesto. II- 

Indefiro. O pedido, conquanto guarde vinculação com os fatos da causa, 

caracteriza-se como alheio, constituindo-se, pois, como fato novo. Com 

efeito, ao dar ingresso com a demanda, a alegação era a de que seu nome 

havia sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer 

referência a que seu nome havia sido protestado. Ora, não se há de 

confundir a inclusão do nome/;dados nos Cadastros de Inadimplentes com 

a tirada do protesto, que é um registro público e encerra efeitos mais 

deletérios, pois aos ofícios registrais todos tem acesso ante o princípio da 

publicidade. Sendo assim fatos de naturezas e dimensões distintas, não 

se pode reduzi-los ao mesmo tratamento jurídico. Ademais, a reclamada 

Energisa já foi citada e intimada, pois cadastrou seu nome na forma do 

artigo 5º da Lei 11.419 /2006, de modo que não se há de alterar o pedido, 
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ante vedação do artigo 329 do CPC. Intimem-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020. João A. Menna B. Duarte Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022346-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022346-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JULIA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da ação, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de 

conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022100-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022100-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o 

presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016056-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016056-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO SANTANA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro 

extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016823-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINALVA BARBOSA TAKAGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016823-85.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): ROZINALVA BARBOSA TAKAGI RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021276-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FRANCISCO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021276-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRO FRANCISCO DO CARMO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença declarando extinto o processo com julgamento de 

mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela 

parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015864-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA MARCONDES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015864-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAIRA MARCONDES MARQUES REQUERIDO: AZUL 
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LINHAS AEREAS Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016502-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LADEMIR SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016502-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LADEMIR SETTE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016965-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA TURIN (REQUERENTE)

EDUARDO AUGUSTO CAMPOS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016965-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO CAMPOS CURVO, MARIA CAROLINA 

TURIN REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021672-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021672-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSVALDO RODRIGUES DE ARRUDA REQUERIDO: JCNS 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - 

EPP I – Dispensado o relatório, por força do artigo 38, in fine, da Lei nº 

9.099/95. II – Cuida-se de “AÇÃO DE INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” formulado por Osvaldo 

Rodrigues de Arruda em desfavor de Boa Viagem Turismo Ltda/JCN 

Viagens e Turismo e FRT Operadora de Turismo Ltda., na qual pede, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão de seus dados que foram lançados 

em cadastros de proteção ao crédito. Questão que prefere às demais diz 

com as condições da ação, o que na hipótese dos autos não resta 

satisfeita, especificamente em relação à legitimidade ad causam da parte 

reclamada. Ora, nada obstante a parte reclamante se dirija contra as 

reclamadas, mostra-se no todo apontada a ilegitimidade dessas 

reclamadas para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto ao 

trazer aos autos como causa de pedir a inscrição de seus dados em 

cadastros de proteção ao crédito, inegavelmente deve compor a lide a 

parte que efetivamente promoveu a inscrição, situação que não ocorre 

nos autos. Constata-se pelo documento juntado, consistente no extrato de 

negativação, que a pessoa responsável pela inscrição é o Banco 

Santander Financiamentos, o qual não está integrando a presente 

demanda. Destarte é que não se pode atribuir a responsabilidade de ato 

praticado por terceira pessoa às reclamadas, ainda que a questão 

contratual original as envolva, o ato objeto da presente demanda nenhuma 

relação guarda com elas, eis que a inscrição decorreu de ato individual a 

instituição financeira. Daí que em face das reclamadas não se colhem a 

sua pertinência subjetiva para compor a lide, especificamente no polo 

passivo. III – Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, porquanto reconhecida a 

ilegitimidade ad causam da parte reclamada. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021652-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO OAB - MT9904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021652-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I- Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. II- Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte 

reclamante pretende ser indenizada por danos que experimentou em 

razão de ato praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante reside na comarca de Cáceres e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 
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específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento ex officio da chamada incompetência relativa, 

tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, determinando 

de pronto a EXTINÇÃO do feito, o que faço com forte na norma do art. 51, 

inciso III da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante. Preclusas as 

vias impugnativas, arquive-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014965-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014965-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015378-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI ALENCAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015378-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIDICLEI ALENCAR DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015803-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA FAVARETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVIS POSSAGNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015803-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO SILVA FAVARETE REQUERIDO: DEVIS 
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POSSAGNO Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015133-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO KILBERT MAKOLT ANTUNES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015133-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO KILBERT MAKOLT ANTUNES BORBA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo 

eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte reclamante. 

Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015113-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES TEREZA PIENTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015113-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINES TEREZA PIENTOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo 

eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte reclamante. 

Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009565-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009565-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo 

eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte reclamante. 

Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016463-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAJARA DE SIQUEIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016463-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAJARA DE SIQUEIRA SALDANHA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE NASCIMENTO FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000163-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: VIVIANE 

NASCIMENTO FERREIRA MARTINS Vistos, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. Decido. Promove a demandante 

em juízo pretendendo o pagamento de uma cártula de nota promissória 

emitida por VIVIANE NASCIMENTO FERREIRA MARTINS. Anoto por 

oportuno que a cártula da nota promissória foi emitida entre na data de 

10/maio/2015 já tendo se caracterizado o instituto jurídico da prescrição. 

Conforme se colhe do disposto no Art. 784, inc. I da Lei 13105/15 o prazo 

prescricional da ação de execução decorre 3 (três) anos após o prazo de 

apresentação, que é de trinta dias. A respeito, vale transcrever: ART. 60 

DO DECRETO-LEI 167 /67 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA . 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A prescrição, por 

ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a 

requerimento da parte, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. 

Tratando-se de cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, há 

de se aplicar o prazo prescricional de 03 anos, levando-se em 

consideração os termos do art. 60 do Decreto-Lei 167 /67 e do art. 70 da 

Lei Uniforme de Genébra . 3. In casu, tendo a ação de execução sido 

ajuizada após o transcurso do prazo de 03 anos, contados da data do 

vencimento da dívida, estampado no título executivo, impõe-se a extinção 

do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 , II , do CPC . 4. 

Preliminar acolhida para extinguir o feito, com resolução do mérito, em 

decorrência da prescrição. TJ-RR - Agravo de Instrumento AgInst 

0000160003075 0000.16.000307-5 (TJ-RR) Desse modo é que inviável a 

ação de execução. De outro tanto, havendo rito próprio para a ação 

monitória, o qual destoa do procedimento seguido pela Lei nº 9.099/95, 

impõe extinguir o feito, por serem os ritos incompatíveis (CPC, art. 700 e 

Lei nº 9.099/95) Posto isso, com forte na norma prevista no art. 51, inciso 

II da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o feito. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017573-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017573-87.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: MTM CONSTRUCOES 

LIMITADA, ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME Vistos. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor das 

partes, observando os dados bancários informados na mov. anterior. 

(Alvará n. 578589-8/2020 e n. 578590-1/2020) Após a expedição dos 

Alvarás, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009937-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL HERMES FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 578607-P/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017911-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

ANATALIA LARA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017911-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO, ANATALIA LARA DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020210-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020210-11.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN EXECUTADO: 

HILDETE GARCIA LOBATO LOPES Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença 

declarando extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual 

inadimplemento do acordo deverá ser informado pela parte interessada. 

Após remeta os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021859-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO MAGALHAES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021859-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AROLDO MAGALHAES DE SIQUEIRA REQUERIDO: JULIANA 

DA SILVA COSTA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017643-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE LUCI ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017643-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENICE LUCI ROZA REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - 

EPP Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, 

o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018047-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE RODRIGUES QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018047-58.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LORRAYNE RODRIGUES QUEIROZ REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018512-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018512-67.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ALESSANDRO 

AMORIM SILVA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019855-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019855-98.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: RAFAEL 

ANDRADE DE SOUZA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD S.A I- 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015872-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015872-91.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ANDREIA 

FRANCISCA DA SILVA RECLAMADO(A): VIVO S.A. S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006046-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA VACCARO OAB - PR44467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAINE NAYARA BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006046-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PSK FORMATURAS EIRELI - ME REQUERIDO: LORAINE 

NAYARA BORGES DOS SANTOS S E N T E N Ç A I- Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada a parte promovente para 

dar andamento ao feito, deixou que o prazo se esvaísse sem qualquer 

manifestação nos autos. II- Tal conduta é suficiente para caracterizar o 

abandono do processo por parte daquele cujo interesse, em tese, deveria 

estar mais aflorado. Desnecessária a intimação pessoal da parte, 

porquanto é de se entender vigente entre ela e o seu advogado o princípio 

da confiança, fato bastante para dispensar tal diligência. III- Posto isso, é 

que JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito com fulcro na 

norma do art. 485, inciso III do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018521-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018521-29.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: JULIANA 

CARDOSO DOS SANTOS RECLAMADO(A): BANCO ITAUCARD S/A I- 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019388-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019388-22.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ALCIDES 

AMERICO DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): DAVID QUISPE VILLCA I- 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017352-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA COSTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017352-07.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: BRUNA LETICIA 

COSTA DE ALMEIDA RECLAMADO(A): TIM CELULAR S.A. I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO MIRANDA DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006471-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

GUILHERME AUGUSTO MIRANDA DOURADO I- Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada a parte promovente para dar 

andamento ao feito, deixou que o prazo se esvaísse sem qualquer 

manifestação nos autos. II- Tal conduta é suficiente para caracterizar o 

abandono do processo por parte daquele cujo interesse, em tese, deveria 

estar mais aflorado. Desnecessária a intimação pessoal da parte, 

porquanto é de se entender vigente entre ela e o seu advogado o princípio 

da confiança, fato bastante para dispensar tal diligência. III- Posto isso, é 

que JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito com fulcro na 

norma do art. 485, inciso III do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019274-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

MARILZA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019274-83.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: JAIRO PEDRO DE 

JESUS e outros RECLAMADO(A): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 
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emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009898-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009898-73.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: NOEL DA SILVA MAGALHAES, 

LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES Vistos. No caso, a 

parte executada não foi citada, conforme as movimentações nº. 52 e 54. 

De outro lado, a parte exequente não informou novo endereço para 

citação do devedor, apesar de devidamente intimado. Deste modo, não 

encontrado o devedor, a extinção do feito é medida que se impõe, 

conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o exposto, 

considerando que a parte executada não foi encontrada, com fundamento 

no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o 

presente feito. Condenação em custas e honorários advocatícios, 

incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012202-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012202-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURIPEDES DE SOUZA DAVI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017842-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NOHAN DANTAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017842-29.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: THIAGO NOHAN DANTAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada 

a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

colacionando documento indispensável à propositura da ação, acabou por 

extrapolar o prazo consignado deixando de promover a emenda 

determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016043-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ANTONIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016043-48.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: SANDRA 

ANTONIA DE DEUS RECLAMADO(A): VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, 

arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006357-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ARRUDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Intimada a parte promovente para dar andamento ao feito, deixou 

que o prazo se esvaísse sem qualquer manifestação nos autos. II- Tal 

conduta é suficiente para caracterizar o abandono do processo por parte 

daquele cujo interesse, em tese, deveria estar mais aflorado. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto é de se entender 

vigente entre ela e o seu advogado o princípio da confiança, fato bastante 

para dispensar tal diligência. III- Posto isso, é que JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso III 

do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015467-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEDRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015467-55.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: EDNA PEDRO 

DOS REIS RECLAMADO(A): VIVO S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, 

custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015306-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA MIRANDA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015306-45.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: DELMA MIRANDA 

DE AMORIM RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, 

custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015193-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015193-91.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: FERNANDO 

FERREIRA CARVALHO RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD S.A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015047-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PEREIRA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015047-50.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MILENA PEREIRA 

MENEZES RECLAMADO(A): VIVO S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, 

custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017883-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017883-93.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE 

AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA EXECUTADO(A): TIM CELULAR S.A. 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020526-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ROMANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020526-24.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: HELIO ROMANO 

JUNIOR RECLAMADO(A): AZUL LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, 

arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020554-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020554-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. I- 

Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial. II- Com 

efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamada está localizada na 

comarca de São Paulo e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. 

Pois bem, anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite 

nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no art. 4º, I, da Lei 

9.099/95, é de que a demanda será proposta no local onde o réu exerça 

atividades profissionais. Nesse enfoque, resta cogente o reconhecimento 

da incompetência desse Juizado, porquanto a sede da empresa reclamada 

está situada em comarca diversa. Nesse sentido, a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. DUPLICATAS. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS 

PARTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA 

DEVEDORA. REGRA PREVISTA NO ART. 4º, I, DA LEI N. 9.099/95. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO CORRETA. PRECEDENTE DESTA 

TURMA RECURSAL. Em se tratando de ação de cobrança oriunda de 

relação comercial, é competente o foro Da sede da empresa ré, nos 

termos do art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.099/95. No caso, tem-se que a 

empresa ré tem sede em Cariacica, no Estado do Espírito Santo, conforme 

se vê na qualificação efetivada pelo próprio autor na inicial (fl. 03). Correta 

a decisão que declarou a incompetência relativa e julgou extinto o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005382163, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 29/07/2015). De outra banda, encontra-se permissível em se tratando 

do Juizado Especial Cível o reconhecimento “ex officio” da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda, determinando de pronto a extinção do feito. Intime-se a 

parte reclamante. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016478-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA DEON SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016478-22.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARLI TERESINHA 

DEON SETTE EXECUTADO(A): AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015092-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015092-54.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GOLDEN GREEN 

RESIDENCE EXECUTADO(A): JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO S E N T E N 

Ç A Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas partes. De conseguinte, 

comprovado o pagamento do valor acordado, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014265-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CELESTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014265-43.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ADRIANA SILVA 

CELESTRINO EXECUTADO(A): BRADESCO SEGUROS S/A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018781-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018781-09.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS MACHADO E SILVA EXECUTADO(A): AGUAS GUARIROBA SA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008823-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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PROCESSO: 1008823-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME EXECUTADO(A): ALEX LIMA DE SOUZA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013534-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON DAVID NEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013534-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: AYLON DAVID 

NEVES JUNIOR EXECUTADO(A): BRADESCO SAUDE S/A S E N T E N Ç A 

Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas partes. De conseguinte, 

comprovado o pagamento do valor acordado, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008472-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor (Alvará Eletrônico n° 578733-5 / 2020). 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014751-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIMIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PINTO BIANCARDINI (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, com 

fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a execução 

pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, deverão as partes se pronunciarem para 

extinção ou prosseguimento do feito. Oficie-se ao departamento de 

depósitos judiciais para vinculação do valor depositado/bloqueado (id 

26974834). Após, tornem conclusos para expedição de alvará. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO NATAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor (Alvará Eletrônico n° 578759-9 / 2020). 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005275-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor (Alvará Eletrônico n° 578778-5 / 2020). 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008687-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 
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concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor (Alvará Eletrônico n° 578775-0 / 2020). 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007014-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, 

com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Defiro a 

expedição de alvará para levantamento do valor penhorado em favor do 

exequente (Alvará Eletrônico n° 578796-3 / 2020). Indefiro o pedido para 

baixa de anotações nos cadastros de proteção ao crédito porquanto não 

há qualquer determinação deste Juízo para inclusão. Defiro a baixa da 

anotação junto ao RENAJUD. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005174-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO SANTOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, 

com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Defiro a 

expedição de alvará para levantamento do valor penhorado em favor do 

exequente (Alvará Eletrônico n° 578810-2 / 2020). Defiro ainda a baixa da 

restrição junto ao RENAJUD. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020085-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOHAC DE HARO GENARO (REQUERENTE)

RICARDO GENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GUERRISE MENDONCA (REQUERIDO)

EZEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020085-40.2019.8.11.0002 RECLAMANTE: RICARDO 

GENARO e outros RECLAMADO(A): EZEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO e 

outros S E N T E N Ç A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). Homologo a desistência da ação formulada no petitório de Id. nº 

27895191, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014928-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE CLISTINE DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014928-89.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: DAYANE CLISTINE DA 

COSTA SILVA Vistos. No caso, a parte executada não foi citada, 

conforme a movimentação de ID. 26246939. De outro lado, a parte 

exequente não informou novo endereço para citação do devedor, apesar 

de devidamente intimado. Deste modo, não encontrado o devedor, a 

extinção do feito é medida que se impõe, conforme determina o § 4º do 

artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o exposto, considerando que a parte 

executada não foi encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. Condenação 

em custas e honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em 

julgado, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011911-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRIA PRESTES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011911-45.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 RECLAMADO(A): ANGRIA 

PRESTES MACHADO S E N T E N Ç A Considerando a informação trazida 

pela parte Autora, sobre a realização de acordo nos autos, deve-se ter 

claro que tal situação não conduz à desistência, cuja homologação o 

reclamante está postulando, e sim de extinção do feito com resolução do 

mérito, porquanto o acordo é representação formal da transação que, 

segundo a norma do artigo 840 do Código Civil, e artigo 487, III, alínea 'a', 

de nossa lei instrumental, é caso de extinção com resolução do mérito. 

Posto isso, e considerando a manifestação que proveio da parte autora, 

não se há de empecer o pedido, malgrado não tenha vindo aos autos o 

instrumento do acordo, de modo que, com espeque no artigo 487, II, 'a', do 

Código de Processo Civil, homologo a transação e declaro extinto o 

presente processo com resolução do mérito. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012071-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO INAY RESIDENCE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012071-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO INAY RESIDENCE EXECUTADO(A): ELEN CRISTINA RIBEIRO 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, 

com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017606-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (EXECUTADO)

FLAVIA CABRAL COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017606-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO CLARICE LISPECTOR EXECUTADO(A): CLEBER MACHADO LIMA 

e outros SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, 

com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Processo n° 1002933-79.2019.8.11.0001 D E C I S Ã O I- Cuida-se de 

Embargos de declaração em que a parte Embargante alega que a 

sentença padece de omissão, porquanto deixou de manifestar quanto ao 

pedido de condenação por litigância de má fé. II- Conheço os embargos 

porquanto tempestivamente opostos. No mérito, impõe-se acolher os 

embargos. Depreende-se da sentença embargada que este juízo, de fato, 

olvidou-se quanto ao pedido de condenação da parte autora por litigância 

de má-fé, expressamente agitado na contestação, em razão do qual 

passo a apreciar em seguida. Apesar de ser declarada improcedente a 

ação, não vislumbro qualquer indício de má-fé perpetrada pela parte 

Reclamante nos autos, uma vez que a sua conduta processual não se 

afastou dos limites de defesa da pretensão, não tendo, pois, incorrido nas 

hipóteses do artigo 80 do CPC. Posto isso, acolho os embargos para, 

colmatando à omissão, indeferir o pedido de condenação nas sanções da 

litigância de má-fé. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004657-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI, ANA PAULA FERRARI 

AGUIAR REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA I- 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega 

que a sentença padece de contradição quanto à incidência de juros de 

mora. II- Conheço os embargos porquanto tempestivamente oposto. No 

mérito, desacolho os embargos. Após a detida verificação, percebe-se 

que não há contradição no julgado, porquanto o julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais, tendo em vista que pode decidir 

a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor que estabelece o art, 371 do CPC de 2015. 

Portanto, devido à existência de relação contratual entre as partes, 

impõe-se a aplicação do disposto no art. 240 do Código de Processo Civil, 

o qual é claro em aduzir que dá citação válida constitui em mora o 

devedor, ou seja, a data inicial da contagem dos juros de mora. De modo 

que cito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE 

VOO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Desborda da esfera do mero 

dissabor cotidiano ou do simples inadimplemento contratual, tratando-se, 

na verdade, de dano moral in re ipsa , o cenário fático reproduzido nos 

autos, o qual evidencia que, durante o período de 24 horas de atraso de 

voo, os autores não receberam qualquer auxílio ou informação por parte 

da requerida, que se limitou a alegar a impossibilidade fazê-lo, em virtude 

do grande número de passageiros. 2. Quantum indenizatório que deve ser 

fixado de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do 

CC/2002. Nesse sentido, tendo em vista, por um lado, o tempo de atraso 

do voo e o descumprimento do dever de prestação de assistência aos 

autores durante esse período e, por outro, o fato de que, apesar do atraso 

no embarque, os demandantes conseguiram assistir à estreia do seu time 

de futebol, que consistia, segundo referido na inicial, na razão principal da 

viagem , conclui-se que o valor arbitrado na origem, em R$ 1.500,00, deve 

ser elevado para R$ 6.000,00 para cada um dos requerentes, montante 

que se revela mais adequado às peculiaridades do caso concreto. Tal 

quantia deverá ser acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, desde a 

citação (art. 240, caput , CPC), e correção monetária, pelo IGP-M, desde a 

presente sessão de julgamento (Súmula n.º 362/STJ). Recurso de 

apelação parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080152622, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/01/2019) E: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Comprovada nos autos a ilicitude do ato praticado pela 

ré, que procedeu ao corte indevido do serviço de água da residência da 

parte autora, quando a fatura estava regularmente quitada, caracterizado 

está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros 

estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do 

montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o 
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quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária 

e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Ônus de 

sucumbência invertido. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em se tratando 

de responsabilidade civil contratual, os juros de mora são devidos a contar 

da citação, nos termos do art. 240 do Código Civil. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079673273, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em 21/02/2019) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Posto isso, desacolho os 

embargos. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020284-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDSON LUIS DE ARAUJO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020284-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: MARDSON LUIS DE ARAUJO VIEIRA Vistos, Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021366-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021366-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da ação, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de 

conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas e honorários nesta fase processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000241-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000241-73.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: FATIMA SONIA DE 

SOUZA EXECUTADO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, 

declarando extinto o processo com julgamento de mérito. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012730-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012730-79.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME 

EXECUTADO: WAGNER DE SOUZA SILVA S E N T E N Ç A I – Cuida-se de 

execução de titulo executivo manejado pelo exequente pretendendo 

executar nota fiscal de venda de produtos à parte executada que não 

teria pago pelos produtos. II – Indefiro a petição inicial. Para a propositura 

de ação de execução, mostra-se imprescindível a presença do documento 

a que a lei denomina de título executivo (art. 784 do CPC), entretanto, tal 

documento não se faz presente aos autos. De fato, os documentos que 

instruem a inicial da execução consistem tão somente em dois pedidos e 

um protocolo de entrega, os quais não se revestem da natureza de título 

executivo extrajudicial. E nesse passo, não havendo título executivo, não 

se há de possibilitar a instauração de processo de execução, haja vista 

que o título se mostra em meio hábil e imprescindível para deflagração da 

referida demanda. A propósito: ementa EXECUÇÃO POR TITULO 

EXTRAJUDICIAL LASTREADO EM DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA 

FISCAL ELETRONICA - DANFe. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO APTO A EXMBASAR A DEMANDA EXECUTIVA. 1. A 

sentença julgou extinta a execução, com base no artigo 267 , VI, CPC /73, 

fundamentada na ausência de instrumentos aptos a embasar a execução 

de título extrajudicial, gerando o inconformismo do exequente. 2. Cinge-se 

a controvérsia em saber se o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico 

ostenta natureza de título executivo extrajudicial, apto a embasar a ação 
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executiva. 3. A nota fiscal não se enquadra como título executivo 

extrajudicial, previsto no artigo 585 , inciso II , do Código de Processo Civil . 

4. O DANFe sequer é nota fiscal; não possui valor fiscal, nem a substitui. 

5. O documento auxiliar apresentado não se reveste das necessárias 

características de exigibilidade, liquidez e certeza. 6. Ainda que se trate de 

documento, in casu, emitido pelo adquirente do produto, não autoriza a 

demanda executiva, por tratar-se de documento que gera a presunção da 

existência de um possível débito do acionado oriundo da compra e venda 

de produtos agrícolas; mas podem embasar monitória. 7. Sentença 

mantida. 8. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

00124376220148190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL 

(TJ-RJ), Data de publicação: 14/07/2017) III – Assim, restando ausente nos 

autos documento necessário à instauração da ação de execução 

pretendida pela parte autora (título executivo judicial/extrajudicial), impõe 

INDEFERIR a petição inicial, o que se faz com esteio na norma do art. 321, 

parágrafo único c/c art. 330, inciso I e art. 485, inciso I, todos do CPC. 

Intime-se e após, arquive-se. Cumpra-se Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006998-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZE MARIA RODRIGUES FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006998-20.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ELIZE MARIA RODRIGUES FRANCA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença 

declarando extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual 

inadimplemento do acordo deverá ser informado pela parte interessada. 

Após remeta os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017396-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE TEREZINHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017396-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE TEREZINHA DE MORAES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016267-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIL DE CARVALHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016267-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADVAIL DE CARVALHO CAMPOS REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017591-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VITORIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017591-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE VITORIA RIBEIRO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001169-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NABISAFA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI OAB - 

16.534.503/0001-87 (REPRESENTANTE)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MENEZES SERBIJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001169-24.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: NABISAFA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 

REQUERIDO: LUCAS MENEZES SERBIJA Vistos, Dispensado o relatório 

(Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do 

acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por 

sentença declarando extinto o processo com julgamento de mérito. 

Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela parte 

interessada. Após remeta os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020404-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020404-11.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: JOSIANE APARECIDA DE 

PINHO Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000758-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLANE LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000758-78.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: CRISLANE 

LOPES DOS SANTOS I – Cuida-se de execução de titulo executivo 

manejado pelo exequente pretendendo executar nota promissória emitida 

pela executada e por ela não adimplida. II – Indefiro a petição inicial. 

Anote-se que, para a propositura de ação de execução como a presente, 

mostra-se imprescindível a presença do documento a que a lei denomina 

de título executivo (art. 784 do CPC), entretanto, tal documento não se faz 

presente aos autos. Não se pode negar que consta dos autos documento 

consistente na nota promissória, contudo, não ostenta ela a configuração 

de título executivo extrajudicial que possibilite, de pronto a ação executiva 

na forma pretendida pela parte exequente, porquanto não contém a 

assinatura do emitente. Colhe-se do campo “Assinatura do Emitente” o 

aceite de “Jaqueline Cristina”, ao passo que o emitente é “CRISLANE 

LOPES DOS SANTOS”, à quem foi direcionada a execução. E nesse 

passo, não havendo título executivo, não se há de possibilitar a 

instauração de processo de execução, haja vista que o título se mostra 

em meio hábil e imprescindível para deflagração da referida demanda. 

Assim é da jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. DECISÃO DE 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. 

NOTA PROMISSÓRIA SEM ASSINATURA. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM QUE 

INEXISTE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso 

Cível, Nº 71007971849, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-09-2018) III – Assim, 

restando ausente nos autos documento necessário à instauração da ação 

de execução pretendida pela parte autora (título executivo 

judicial/extrajudicial), impõe INDEFERIR a petição inicial, o que se faz com 

esteio na norma do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso I e art. 

485, inciso I, todos do CPC. Intime-se e após, arquive-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021657-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P L R DA SILVA EIRELI (REQUERIDO)

A. A. D. MAGALHAES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021657-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI DE SOUZA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECIR CALÇA POLO 

PASSIVO: P L R DA SILVA EIRELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021663-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021663-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JONEMAR SAYD 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONEMAR SAYD PINTO POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021664-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021664-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

CRISTINA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021683-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021683-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EIVANILDA DAS 

GRACAS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021687-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS REIS TEODORO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021687-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DOMINGOS REIS 

TEODORO LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021729-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILA NOVA CORREIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021729-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TOQUE 18 

COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN POLO PASSIVO: PATRICIA VILA NOVA 

CORREIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021738-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021738-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDME JOSE 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS 

POLO PASSIVO: LIBERTY SEGUROS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021739-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

JOSE PROCOPIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

MIGUEL JOSE CALIX NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021739-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE PROCOPIO 

DA SILVA FILHO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

MORENO SANCHES JUNIOR POLO PASSIVO: ODILZA NEVES DE CAMPOS 

FIGUEIREDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021741-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021741-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO FURTADO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA REGINA SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018429-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

RAFAELA RIBEIRO COELHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANY GETULIO CHAVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018165-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PADOCA EXPRESS FOOD SERVICE EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE CUIABÁ 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ OFÍCIO Nº 

633/2019- 5ºJEC Cuiabá/MT, Cuiaba, 19 de Dezembro de 2019 AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR TABELIÃO (Ã) DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE 

NOTAS E REGISTROS DE CUIABÁ Referencia: Processo: 

1018165-34.2019.8.11.0001. Promovente: ADOCA EXPRESS FOOD 

SERVICE EIRELI - CNPJ: 28.434.499/0001-64 (REQUERENTE) Promovido: 

ANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 - CNPJ: 

32.048.249/0001-63 (REQUERIDO) Senhor(a) Tabelião (ã), Cumprindo 

determinação do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível, 

solicito a Vossa Senhoria que adote as providências necessárias no 

sentido se abstenha de fornecer informações aos cadastros de 

inadimplência, bem como, de expedir certidão positiva de protesto, 

relativamente ao título mencionado nestes autos, sob pena de se fixada 

multa em caso de descumprimento. Segue em anexo a decisão e a 

Certidão de Protesto. Atenciosamente, VALDINAIRA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA GESTORA JUDICIÁRIA SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: SEDE 

DO 5º JUIZADO E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/n 

Setor "D" - Prédio do Fórum da Capital Bairro: Centro Político Administrativo 

Fone: (65) 3648-6625. Cidade: Cuiabá-MT Cep:78050970.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021646-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia atualizada 

do instrumento procuratório, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021683-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia legível do 

documento pessoal, sob pena de extinção e consequente arquivamento 

do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018627-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE PATRICIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018694-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020199-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINIT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 
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nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021045-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021284-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SOLAR DO BOSQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS (EXECUTADO)

ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021761-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR EUGENIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021761-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDIR 

EUGENIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009159-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

06/11/2019 Hora: 10:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 24 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021775-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021775-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EBER DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021422-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE PANIER FONSECA LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021529-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MARCIA GONCALVES SALVADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021778-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA DA CUNHA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021778-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS 

APARECIDA DA CUNHA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AGLAIR FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021789-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILPER ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO CUIABA - LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021789-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VILPER 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR POLO PASSIVO: FERRO VELHO CUIABA 

- LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021797-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DO CARMO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021797-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL ALVES 

DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009216-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1009216-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 8.196,32 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GONCALO DALVO DE OLIVEIRA Endereço: Rua Sergipe, 

03, quadra 56, Morada da Serra, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-448 POLO 

PASSIVO: Nome: TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA Endereço: RUA 37, 

24, quadra 04, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-559 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DO 

MANDADO NEGATIVO JUNTADO NOS AUTOS. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 
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domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021817-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021817-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JADERSON 

JUNIOR DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIANCARLO DE 

LARA FERRI POLO PASSIVO: JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1002853-18.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ORLANDO FIRMINO DA SILVA Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 

S/N, QD. 41, CASA 03, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-750 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 08:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021839-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE DE CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021839-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA SILENE DE 

CARVALHO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

GARCIA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014480-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de cinco dias, manifestar-se acerca do AR de evento id. 26676197, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Após, conclusos os autos. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021738-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021738-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDME JOSE MOREIRA REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único 

do CPC. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021663-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021663-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JONEMAR SAYD PINTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo 

pormenorizadamente e identificando qual o valor constante nas faturas, 

que pretende seja readequado para a quantia de R$69,99 (sessenta e 

nove reais e noventa e nove centavos), sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021873-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021873-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE DA 

CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021921-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEZA EUFRASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021921-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEZA 

EUFRASIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021948-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENVINDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021948-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

BENVINDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

VESPASIANO PECHE POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021950-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO JOSE VIANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021950-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON BILIBIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA POLO PASSIVO: ALUISIO JOSE VIANA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021951-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEITON CASO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021951-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RONICLEITON 

CASO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES 

NETO POLO PASSIVO: VIACAO JUINA LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021952-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021952-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURINDA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021958-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

LEONARDO GONZALES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

M. L. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT0017040A (ADVOGADO(A))

FELIPE DA ROCHA FLORENCIO OAB - MT16722/B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021958-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELA 

NOVIS NEVES PEREIRA LIMA e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO, CLAUDIO JOSE DE ASSIS 

FILHO, CARLOS ANTONIO PERLIN POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021962-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES SILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021962-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THAMYRES 

SILVA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021963-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELBISON SEBASTIAO ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021963-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELBISON 

SEBASTIAO ALVES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021995-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021995-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARMEM 

ADRIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022014-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARQUES DOS PASSOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022014-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISABETE 

MARQUES DOS PASSOS MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022022-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022022-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022028-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022028-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022029-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022029-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SILVA DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

IRINEU RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ASSOCIACAO UNIFICADA 

PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022036-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022036-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022041-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARIDA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON TOSHIKAZU FUJISAWA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022041-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA 

MARGARIDA DA SILVA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA POLO PASSIVO: EDSON TOSHIKAZU 

FUJISAWA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022048-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022048-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

RAMOS NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES 

NETO POLO PASSIVO: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022059-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022059-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022062-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022062-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERASMO 

FERREIRA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA ALVES 

DE CARVALHO VAZ POLO PASSIVO: ERNANDES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022069-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022069-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

DE MARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022093-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022093-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDECIR CALÇA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022103-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022103-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANIE 

RAISSA COSTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022106-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOUSA DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022106-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

SOUSA DE SALES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022111-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022111-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIELLY 

MACHADO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022112-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022112-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO MENDES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022131-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022131-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMARA 

APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022132-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GONCALINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022132-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSINEIDE 

GONCALINA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022136-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA PAULA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022136-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILMA PAULA 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022140-64.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022140-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSALINA 

MARIA NEVES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022160-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022160-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANITA DE 

CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO, RENATA FERRARI BORGES LEAL 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022197-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE ARRUDA ISOTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA DOS SANTOS MORAES SANCHES OAB - MT24716/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022197-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CLAUDIO 

DE ARRUDA ISOTON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LELIA DOS 

SANTOS MORAES SANCHES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022213-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROSA DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022213-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI ROSA DA 

SILVA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022230-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022230-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022233-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022233-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICE 

BALBINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022236-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OIL GUILHERME AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1022236-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OIL GUILHERME 

AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022261-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DO ROCIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022261-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA DO 

ROCIO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022262-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VALDEVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022262-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

VALDEVINO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE RAYANE 

NASCIMENTO RIBEIRO POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022288-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022288-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO INACIO 

KERKHOFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022290-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZER DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022290-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEIZER DE 

SOUZA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022291-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022291-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELMA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022295-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022295-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022306-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022306-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINDO VIEIRA 

DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022317-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022317-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZINEIA 

PONTES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022319-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022319-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMAR 

CORDEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022337-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022337-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS SILVA 

DAMACENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022339-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIMOES SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022339-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO SIMOES 

SCHMITT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME PARADA 

PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO PASSIVO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022343-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MARIA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE MENEZES VASCONCELOS OAB - MT23286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA AMARAL ARRUDA MACIEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022343-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLE 

MARIA MENEZES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

DE MENEZES VASCONCELOS POLO PASSIVO: BARBARA AMARAL 

ARRUDA MACIEL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022354-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALES LARA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022354-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TALES LARA E 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022355-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022355-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WEVERTON 

PINHEIRO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022366-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022366-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA DA SILVA 

SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022384-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022384-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

APARECIDA DA SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022396-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE PEREIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022396-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELLE 

PEREIRA CEZAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022417-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE VASCONSELOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022417-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: FLAVIA DE VASCONSELOS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022423-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022423-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDELINA 

BENIGNA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022430-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOCAL EVENTOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022430-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISSA LOPES 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAIZA COSTA CAVALCANTI 

POLO PASSIVO: GLOCAL EVENTOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022442-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022442-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022444-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR PINHEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022444-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO VITOR 

PINHEIRO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022457-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022457-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022469-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022469-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR 

FERREIRA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022485-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIA MARIA DE AMORIM SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022485-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:INOCENCIA 

MARIA DE AMORIM SCHUTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

RAMOS VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e 
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outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022510-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022510-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

GOMES DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022518-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMILO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022518-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO CAMILO 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN DEUS RIBAS POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN OAB - TO3576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

TREVISAN VEDOIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELEN PAULA 

DUARTE CIRINEU VEDOIN POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEANE 

SOUZA SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO TADEU 

NASCIMENTO QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAIANA APIO 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA SANTOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS DA 

SILVA SANTOS SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000037-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA DO 

NASCIMENTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA DE 

SOUZA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SCHUAVAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OZEIAS 

SCHUAVAB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUZA 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VIEIRA AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDOMAR 

VIEIRA AMARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONEI DAMIAO DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIONEI 

DAMIAO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID PEDROSO 

LINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FAGNER RESEK DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAINE ALVES RIBEIRO OAB - MT27270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO FAGNER 

RESEK DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORRAINE ALVES 

RIBEIRO POLO PASSIVO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU PEREIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000090-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DIAS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO CASTANON 

LEOBET, FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: NEREU PEREIRA 

SIQUEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA MARIA 

RODRIGUES RINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO 

BLANCO ARAUJO, ROBINSON HENRIQUE PEREGO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEMAR 

OLIVEIRA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000134-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO 

SANTOS DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL 

DE CARVALHO POLO PASSIVO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

FERREIRA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO NERES DOS SANTOS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSINALDO 

NERES DOS SANTOS DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE ASSIS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONE DE 

ASSIS MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KNISON BATISTA GUMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000144-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KNISON BATISTA 

GUMS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CEZAR FERNANDES NETO (REQUERENTE)

MARCELO MAMORU ONOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

MAMORU ONOE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA 

MARQUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e 
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outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO DE 

MESQUITA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE 

MESQUITA MORAIS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA MARA DA COSTA SERRA DRIEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000194-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIA MARA DA 

COSTA SERRA DRIEMEYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

DE LIMA CANDIDO CAMPOS, MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA POLO 

PASSIVO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERIDO)

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000197-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

SILVIO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

DA COSTA CACERES POLO PASSIVO: OESTE FORMAS PARA 

CONCRETO LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANDARA IVES GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANDARA IVES 

GONCALVES DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE EMANUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

EMANUEL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLOW 

SALOMAO DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ASSUNCAO DA SAUDACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

ASSUNCAO DA SAUDACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3002 de 3769



Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARANHANI TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000230-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

GARANHANI TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE DE 

OLIVEIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE 

OLIVEIRA VOGADO TAVARES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE MARTINS PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000239-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATAIDE MARTINS 

PEREIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA MARQUES 

DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000244-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA SELMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMELIA ANGELINA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000260-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS ANTONIO 

SANTOS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

BENEDITO RODRIGUES E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDNALDO GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1002927-72.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.426,95 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BARBOSA E 

RAMOS LTDA - EPP Endereço: RUA MANOEL LEOPOLDINO, 144, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 POLO PASSIVO: Nome: JESSICA 

APARECIDA DOS SANTOS Endereço: RUA SEIS, 15, quadra 08, lote 15, 

LOTEAMENTO SÃO THOMÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-508 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar quanto ao 

AR negativo (ID 27498310) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA CANTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS VIEIRA 

CANTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

PINHEIRO DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022014-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARQUES DOS PASSOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022014-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELISABETE MARQUES DOS PASSOS MONTEIRO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Vistos. 

Trata-se Ação de Obrigação de Fazer formado pelas partes acima 

indicadas. A parte autora aduz que sofre intensa dor na região lombar, 

sendo necessária a intervenção cirúrgica de redução mamária. Assegura 

que o demandado recusou a custear o procedimento. Requer, em tutela de 

urgência, a realização da cirurgia, bem como o pagamento do 

procedimento. Analisando os autos, constato que a parte autora deixou de 

acostar ao feito o laudo médico indicando a necessidade da cirurgia, bem 

como o orçamento detalhado do procedimento, indicando os profissionais 

e os respectivos honorários e os materiais necessários e medicações. 

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

aportando ao feito o laudo médico, o orçamento detalhado da cirurgia, 

indicando os profissionais com os respectivos honorários, bem como os 

materiais, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

LOURENCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, HUDSON 

FIGUEIREDO SERROU BARBOSA POLO PASSIVO: LEONIDAS RODRIGUES 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000311-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILMAR ALVES 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSMAR PEREIRA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003648-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIANDER AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 

10:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

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

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022423-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

contrato de locação, tendo em vista que o contrato acostado nos autos o 

período de locação é até 21/01/2019, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006631-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

22/10/2019 Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 17 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004292-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

15:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

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

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 12 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato 

de quitação, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo acima 

assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCE MARIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000334-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIRCE MARIA 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMIDIO ANTONIO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI QUEIROZ BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEURACI 

QUEIROZ BARBOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA DO 

NASCIMENTO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THOMAS 

JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1003819-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ Endereço: RUA N, 14, Quadra 39, JARDIM 

PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-628 POLO PASSIVO: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - GILMAR RODRIGUES DA CRUZ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 19 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005625-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1005625-51.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANO DE ASSUNCAO SILVA Endereço: RUA 02, 11, SAO GONCALO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO 

C, ANDAR 2 PARTE B, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ADRIANO DE ASSUNCAO 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 
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proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 4 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007780-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA COSTA AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1007780-27.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.332,29 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME Endereço: RUA SETENTA E SETE, 

26, Qda 73, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-032 POLO PASSIVO: 

Nome: BARBARA COSTA AMORIM Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, RESIDENCIAL SANTA INEZ BL22 AP302 

CARUMBÉ, NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-720 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ELIETE MARIA DE SOUZA 

PEREIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 21 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOIR COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMARTH CELL - Assistência Técnica, Peças e Consertos (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004287-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDOIR 

COLOMBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO DA ROSA 

POLO PASSIVO: SMARTH CELL - Assistência Técnica, Peças e Consertos 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

30/01/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1016727-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.862,65 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BEM ESTAR E 

SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 652, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 POLO PASSIVO: Nome: SONIA MARIA DE 

FREITAS Endereço: AVENIDA OITO DE ABRIL, 131, GOIABEIRAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78032-080 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - BEM 

ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 22/01/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 18 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DAMIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000372-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

DAMIAO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMAIR CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000373-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSMAIR 

CARLOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015195-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA SANTOS SANTANA RODRIGUES (EXECUTADO)

FABIANO RODRIGUES RAMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1015195-61.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.407,69 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO PRIMOR DAS 

TORRES Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, TIJUCAL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78088-010 POLO PASSIVO: Nome: FABIANO RODRIGUES 

RAMOS Endereço: RUA VINTE E OITO, 17, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-140 Nome: POLIANA SANTOS SANTANA RODRIGUES Endereço: 

RUA VINTE E OITO, 17, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-140 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

acerca do AR negativo juntado aos autos (ID 26672992) no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 
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autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014006-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILCE AUXILIADORA DE AMORIM SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1014006-48.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.791,94 

ESPÉCIE: [ACESSÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 

71322779104 Endereço: RUA JORNALISTA AMARO DE FIGUEIREDO 

FALCÃO, 32, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-250 POLO 

PASSIVO: Nome: ARILCE AUXILIADORA DE AMORIM SILVA Endereço: 

RUA S, 04, QUADRA 03, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-190 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos (ID 26672482) 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014973-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBEKA MENDONCA DE SALES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1014973-93.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 693,67 

ESPÉCIE: [JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA 

REIS, 328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO PASSIVO: 

Nome: REBEKA MENDONCA DE SALES Endereço: RUA CENTO E 

QUARENTA E SETE, 08, QD 149 4 ETAPA, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-312 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos (ID 26673017), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011559-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1011559-87.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CITAÇÃO, DEPOIMENTO, 

Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WAGNER SEBASTIAO DA COSTA 

Endereço: RUA BRASIL, 07, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-212 POLO PASSIVO: Nome: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 3456, - LADO PAR, 

SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-335 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo 

juntado aos autos (ID 26673026) , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO 

: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II 

- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009764-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA 

FERREIRA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 12/11/2019 Hora: 10:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARESSA LOEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000392-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARESSA LOEBEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015658-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIS MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1015658-03.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 24.036,15 

ESPÉCIE: [PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: VALDELIS MOREIRA DOS REIS Endereço: AVENIDA 

ACÁCIA CUIABANA, LOTE 16, QUADRA 41, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78053-835 POLO PASSIVO: Nome: AGEMED SAUDE S/A 

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE (REQUERENTE)

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000398-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA CARLA 

GUARIM DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

CARLA GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057483-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAHAL COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RAHAL COSTA OAB - MT15271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1057483-98.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCIO RAHAL 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO RAHAL COSTA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILSON 

RODRIGO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 
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CARLOS DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MARCIA MARIA RODRIGUES RINO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

FRANCO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME DE ALMEIDA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000430-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE 

GUILHERME DE ALMEIDA MIGUEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL POLO PASSIVO: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014556-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA DE PAULA MARQUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1014556-43.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 4.031,86 ESPÉCIE: [JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, - DE 

1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 

POLO PASSIVO: Nome: POLLYANA DE PAULA MARQUES OLIVEIRA 

Endereço: Ernesto Silva, S/n, Parque Maria da Conceiçõa, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos 

autos (ID 27852123) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONNIZE DA COSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000450-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONNIZE DA 

COSTA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-71.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA DO 

NASCIMENTO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THOMAS 

JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA OLIVEIRA LUCIALDO LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000452-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA OLIVEIRA 

LUCIALDO LANDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

PINHEIRO DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015829-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDA DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1015829-57.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 635,02 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO PASSIVO: Nome: NATHALIA 

FERNANDA DA SILVA AMORIM Endereço: AVENIDA OURO PRETO, 1548, 

OURO FINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-676 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo 

juntado aos autos (ID 27856034) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011837-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA LUANA BORGES RESPLANDE AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #
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{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1011837-88.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 2.026,82 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: UNIAO ATACADO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME Endereço: RUA NOVA ANDRADINA, 

s/n, JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-130 POLO 

PASSIVO: Nome: PAOLA LUANA BORGES RESPLANDE AMORIM 

Endereço: BR 364, S/N, ZONA RURAL, OLHO D' AGUA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo (ID 27856610 

) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022288-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022288-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO INACIO 

KERKHOFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CONCEICAO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000476-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

CONCEICAO DE ARRUDA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY SILVA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000480-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELY SILVA 

PEDROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SOUZA MENEGUCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLON SOUZA 

MENEGUCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE 

VIEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMOS MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000501-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICODEMOS 

MORAIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURELIO TEIXEIRA 

SANTOS POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA LARISSA DE MATOS RONDINA (REQUERENTE)

ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA LARISSA 

DE MATOS RONDINA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000518-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUMBERTO 

SALDANHA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

DA COSTA CACERES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA INACIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000568-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA INACIO 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato de 

quitação de energia (emitido pela Energisa), sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELIO 

PEREIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALBER GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO JOAO ZANATA 

POLO PASSIVO: DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000591-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: ROSANGELA FERNANDES DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000596-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ 

MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000602-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON MACIEL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARDOSO SUZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENIA CARDOSO 

SUZANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA FERNANDA 

MORAES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021851-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021851-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINEIA DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIA MARIA DE 

ALENCAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

FRANCO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000613-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KEDMAN REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000632-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

KEDMAN REIS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000637-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENIZIO SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: ALENIZIO SOUZA GOMES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000659-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000661-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS LOPES 

CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ALVES 

MIRANDA POLO PASSIVO: SERASA S/A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ZARAMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO, 

de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ZARAMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO, 

de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VITURINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000672-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

VITURINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000676-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000702-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Ulisses Garcia 

Neto ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULISSES GARCIA NETO POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DA CRUZ MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL OTORRINO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000704-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO CESAR 

DA CRUZ MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

DE DAVID PINTO POLO PASSIVO: HOSPITAL OTORRINO LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020246-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADETE TEREZINHA MARCHIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1020246-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JADETE 

TEREZINHA MARCHIORI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

GARCIA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018550-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUITHER DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018550-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUITHER DE 

REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAIANA APIO POLO 

PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/01/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE DE 

OLIVEIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE 

OLIVEIRA VOGADO TAVARES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022093-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022093-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDECIR CALÇA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEITTYELLY SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000730-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEITTYELLY 

SANTIAGO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

COSTA PARRIAO POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021604-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021604-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINBERGUE 

MORAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000736-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

CUNHA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILLA 

MARTINS DE SANT ANA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TOMAZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000746-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO TOMAZ 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000754-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

CAMARGO EUBANK - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYRA 

MORAES DE LIMA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE PROENCA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000756-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON 

RODRIGUES DE PROENCA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDRE LUIS RUFINO, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000759-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO CUNHA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIGUEL ANGELO CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINALVA 

LIMA DA SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000771-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBER LOPES 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIANCARLO DE LARA FERRI 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016566-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CAROLINA MALUF PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1016566-60.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 6.750,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME 

Endereço: RUA CORONEL BARROS, 297, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78032-075 POLO PASSIVO: Nome: MURILO MARTINS DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 100, ed. carajas apt 104, BAÚ, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78008-050 Nome: CAROLINA MALUF PEREIRA Endereço: RUA 

DAS PALMEIRAS, 100, ed. Carajas, apt 104, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo (ID 27934027) no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016231-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY OLINTO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1016231-41.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 13.554,74 ESPÉCIE: [JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 12, 

CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 POLO PASSIVO: Nome: NATHANY OLINTO DE SOUSA 

Endereço: RUA SÃO PEDRO, s/n, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-824 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo (ID 27934809) no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
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(trinta) dias; CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010662-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERIKO HENRIQUE BARBOSA MENDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1010662-59.2019.8.11.0001 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO FERREIRA RODRIGUES Endereço: RUA CAJARI, 

04, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-450 POLO PASSIVO: 

Nome: FREDERIKO HENRIQUE BARBOSA MENDES Endereço: RUA 

CALDAS NOVAS, 296, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-490 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009226-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS LEITE NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A DUARTE - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1009226-65.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 12.520,00 ESPÉCIE: [SERVIÇOS PROFISSIONAIS]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DOS ANJOS LEITE NETA Endereço: RUA NOVO MATO 

GROSSO, 143, VISTA ALEGRE, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-740 POLO 

PASSIVO: Nome: C A DUARTE - ME Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 

63, SALA 09, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

acerca do AR negativo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ROBERTH BONIFACIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1008890-61.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.659,67 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2754, Sala 507, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: Nome: WELLINGTON ROBERTH 

BONIFACIO Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 1900, - DE 

603/604 A 1143/1144, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020349-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENINE HONORIO DE MATOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020349-60.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.543,10 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: Oscar Candido da 

Silveira Filho Endereço: RUA AMETISTA, Casa, Casa, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-100 POLO PASSIVO: Nome: LENINE HONORIO 

DE MATOS Endereço: RUA TRINTA E QUATRO, 18, Casa, CPA III, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78058-414 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar acerca do AR negativo no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009949-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JONE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 02 (dois) dias, acostar aos autos as faturas de OUTUBRO, NOVEMBRO 

e DEZEMBRO/2019 para colaborar na análise do pedido de mov. ID. 

27863848. No mesmo prazo deverá informar as faturas que pretende o 

aditamento nesta demanda. Após, conclusos os autos. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 
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(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato 

de quitação da energisa, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018016-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANICE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1018016-38.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.067,39 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: VERANICE MARIA DA SILVA 

Endereço: RUA I, 24, QD 19, JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-620 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar acerca do AR negativo no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA CANTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000302-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS VIEIRA CANTERO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E S P A C H O Intime-se a 

parte Reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido, 

juntando nos autos o extrato de negativação original, legível e completo 

emitido pelo (SPC e SERASA), sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNA GOULART BIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000785-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANNA 

GOULART BIATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE 

LIMA PARREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018451-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1018451-12.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 11.198,90 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUTH ALVES DA SILVA 
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Endereço: RUA NARISCO, 171, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-390 POLO PASSIVO: Nome: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Endereço: AVENIDA SENADOR METELO, 141 A, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018529-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - 033.027.341-82 

(PROCURADOR)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA CRISTINA CAPATO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1018529-06.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 3.130,20 ESPÉCIE: [Direitos / Deveres do Condômino]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78025-300 Nome: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO Endereço: 

RUA TREZE, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-425 POLO 

PASSIVO: Nome: CINTIA CRISTINA CAPATO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 130, RES.VILLA DAS MINAS DO CUIABA- BLOCO 20, APTO 

2032, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo 

juntado aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SCARCELLA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000290-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSIKA 

SCARCELLA GOMES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARILENE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006337-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MARINA JESUS FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1006337-41.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.897,60 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD 

TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 

POLO PASSIVO: Nome: TAIS MARINA JESUS FERNANDES Endereço: RUA 

I-4, 13, QUADRA 4, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-372 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para 

manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILLA 

MARTINS DE SANT ANA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MARA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000788-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA MARA 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA 

FATIMA ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000789-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELDER 

FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 11 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000802-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

CORREA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUVES GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000824-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUVES GUSMAO 

DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIANCARLO DE LARA FERRI 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000838-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILIAN 

ROBERTO PEREIRA SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA 

ALMEIDA PEREIRA DE SENA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MACHADO PINTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA OAB - MT26022/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000842-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

MACHADO PINTO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR 

VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017276-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO OAB - MT4919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017276-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUS CARLOS 

VENANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RAIMUNDO 

NASHENVENG PINHEIRO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

23/01/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021738-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021738-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDME JOSE 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS 

POLO PASSIVO: LIBERTY SEGUROS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENY FURTADO BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000862-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHIRLENY 

FURTADO BARCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAIS DE ARRUDA OAB - 014.041.001-56 (REPRESENTANTE)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000863-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO MORAIS 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA APARECIDA RODRIGUES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000864-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMONA 

APARECIDA RODRIGUES MARTINEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHEYLA FRANCYELE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000879-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHEYLA 

FRANCYELE DA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULI ELLEN APARECIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000882-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULI ELLEN 

APARECIDA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020957-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FERREIRA QUEIROZ SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT19509-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1020957-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTO 

FERREIRA QUEIROZ SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA POLO PASSIVO: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011957-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 7.535,06 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EVANDRO 

STABILE Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, 488, ap 

1201, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - EVANDRO 

STABILE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARQUES RONDON CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO - SENTENÇA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1002894-82.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 38.528,52 POLO ATIVO: Nome: CARLA MARQUES 

RONDON CAMPOS Endereço: RUA DO INVERNO, 13, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-020 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS VILELA LEAL (REQUERENTE)

ISABELA PRADO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM ROYAL DUTCH ARLINES (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 

16:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

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

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS VILELA LEAL (REQUERENTE)

ISABELA PRADO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM ROYAL DUTCH ARLINES (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 

16:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

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

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 
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condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000911-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALINA 

GREGORIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000912-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLAINE SILVA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000917-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRA SILVA 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000920-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000938-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GECICA LOYANE 

RIBEIRO TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: UNILEVER BRASIL LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000955-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO CONCEICAO PAULO, 

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: MUNDIAL COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000957-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISIO 

LOURENCO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CLAUDINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000963-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR 

CLAUDINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAISA PIRES 

VIDAL POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIR DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000966-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERANIR DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE CESAR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ABDA KEMILLY FONSECA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000987-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABDA KEMILLY 

FONSECA DIAS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHAEL 

RODRIGO DA SILVA GRACA POLO PASSIVO: MM REFEICOES E 

SERVICOS EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA OAB - MT21544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001004-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAMAR 

HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000311-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILMAR ALVES 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSMAR PEREIRA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-73.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001017-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: LUBIA DANTAS TENUTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEIME KELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001024-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEIME KELLY DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001031-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DA SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001052-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANESSA DE 

OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THEMYSTOCLES 

NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINET CANDIDO MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001053-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINET CANDIDO 

MARIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE GUEDES HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001056-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINNE GUEDES 

HURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELE TAYARAH ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001058-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAELE 

TAYARAH ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE 

BARROS SAMANIEGO, ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001078-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

CAETANO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003109-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BASTOS MONGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE MORAES ALMEIDA OAB - MT26142/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003109-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CECILIA BASTOS 

MONGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE KROMINSKI, FABIANO 

ALVES ZANARDO, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES, FERNANDO DE MORAES ALMEIDA, RAFAEL SILVA 

MACHADO POLO PASSIVO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

348 - SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ROBERTH BONIFACIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1008890-61.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 1.659,67 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 2754, Sala 507, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-800 POLO PASSIVO: Nome: WELLINGTON ROBERTH BONIFACIO 

Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 1900, - DE 603/604 A 

1143/1144, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-400 

Senhor(a): TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 11 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JANIR MORAES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001100-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIR MORAES 

SERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GOMES FERREIRA NETO 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009226-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS LEITE NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A DUARTE - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009226-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DOS 

ANJOS LEITE NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: C A DUARTE - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 12 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEREIRA BARCELLOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STILLO VR GUARDA MOVEIS & MUDANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001111-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILSON PEREIRA 

BARCELLOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: STILLO VR GUARDA 

MOVEIS & MUDANCAS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA VENTURA SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001126-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E D DE OLIVEIRA 

MERCADO EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SILVA 

MORANDI POLO PASSIVO: LEIA VENTURA SOARES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FERREIRA MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001127-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIOLA 

FERREIRA MUNHOZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLY 

FURTUNATO, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ POLO PASSIVO: VIA 

VAREJO S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016277-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

adriano martins da silva (REQUERIDO)

NEILO NUNES BARBOSA 77797400130 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela parte 

Reclamada (evento ID 26633146). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLE DA COSTA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001146-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CIBELLE DA 

COSTA NERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE 

LIMA FILHO POLO PASSIVO: ATIVOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007537-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANE SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIDNEY BERTUCCI, de conformidade 

com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência de 

conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou defensor(es) 

público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 09:10 (horário de 

Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I 

(Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. , 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANILDO CANTAO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001153-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVANILDO 

CANTAO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE SOUZA 

MOREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001155-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ODENIL MOREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PIVATTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001157-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

PIVATTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: SPE PORTO SEGURO 02 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA BARROS MALHEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS OAB - MT23512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Cuiabá-MT (REU)

 

PROCESSO n. 1001161-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DE 

OLIVEIRA BARROS MALHEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS POLO PASSIVO: Unimed Cuiabá-MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))
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KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001186-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILMA ALMEIDA 

CAMILO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYCE CRISTINA CARVALHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001188-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAYCE CRISTINA 

CARVALHO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA SILVEIRA GUERREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SILVEIRA GUERREIRO OAB - MT21840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001202-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA SILVEIRA 

GUERREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA SILVEIRA 

GUERREIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARANHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001210-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

MARANHOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CONCEICAO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001218-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

CONCEICAO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA MORAIS OAB - 712.619.431-55 (REPRESENTANTE)

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001226-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO DA SILVA 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE SENE LUCAS POLO 

PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001229-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

MORAES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE SENE 

LUCAS POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANE RAMIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001231-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: JAIANE RAMIRES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

FIMEX CONSULTORIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001258-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVA LUIZA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORHAYNE LUIZA PEREIRA 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARCE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001268-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS MARCE 

AMORIM PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DAYANA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES OAB - PE30284 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001272-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

DAYANA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEONORA 

CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CARMINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001282-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBER 

CARMINO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO REUS BIASI, 

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI POLO PASSIVO: PST ELETRONICA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILBERLEY BISPO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001300-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILBERLEY 

BISPO CAMARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIZY EMANOELLE DE 

AZEVEDO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3038 de 3769



Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001324-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DONIZETH 

WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RODRIGUES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001326-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA 

RODRIGUES FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA 

DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001327-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANA ALVES 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO PASSIVO: REBOUCAS 

COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JOSEFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001337-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

JOSEFINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL DE ARRUDA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001352-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCENIL DE 

ARRUDA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FIGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001364-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

FIGUEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001384-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVAN 

MARTINS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS 
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CORREA DA COSTA, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS POLO 

PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001387-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

VIANA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001395-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

RODRIGUES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VILLELA VISCONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001422-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO VILLELA 

VISCONTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001439-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO DIAS 

MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR MULLER COUTINHO 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001448-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CEMIRA 

FERREIRA DE LIMA TAKASE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ALBERTO TAKASE POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001456-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

SALGADO DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CLAUDIA SALGADO DE MACEDO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON EVARISTO WENCESLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001464-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON 

EVARISTO WENCESLAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE 

HELLEN COSTA LEITE POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TIAGO DE ALMEIDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001468-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GELSON TIAGO 

DE ALMEIDA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA BESSA RISICATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001471-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORENNA 

BESSA RISICATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001448-10.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Vistos. Trata-se Ação 

de Obrigação de Fazer formada pelas partes acima indicadas. O autor 

aduz, em síntese, que fora diagnosticada com Sarcoma do Estroma 

Endometrial de Alto Grau, tendo sua médica indicado a realização do 

exame denominado PET DEDICADO ONCOLÓGICO. Registra que o 

requerido se recuso a forneceu o exame. Requer, em tutela de urgência, 

que o demandado autorize a realização do exame. Analisando os autos, 

constato que a parte autora deixou de acostar ao feito o orçamento 

detalhado do procedimento, indicando os profissionais e os respectivos 

honorários e os materiais necessários. Assim, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o orçamento 

detalhado da cirurgia, indicando os profissionais e os respectivos 

honorários, bem como os materiais, sob pena de indeferimento do pedido. 

Em seguida, concluso para análise do pedido de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001490-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO RAFAEL 

ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR, ANDRE LUIS RUFINO POLO PASSIVO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJANE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001503-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DJANE 

APARECIDA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020893-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020893-48.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA Endereço: RUA SENEGAL, 

SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-330 POLO PASSIVO: Nome: 

VIA VAREJO S/A Endereço: RUA JOÃO PESSOA, - LADO ÍMPAR, 

CENTRO, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09520-010 Senhor(a): 

DANIELE AUXILIADORA DORILEO ROSA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021822-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco)dias, emendar o pedido, juntando nos autos documento a fatura do 

cartão de crédito indicando a cobrança indevida, sob pena de 

indeferimento e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo 

acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Verifico que o instrumento procuratório 

acostado indica advogado divergente do cadastrado no sistema PJe. 

Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar o pedido, apresentando cópia do instrumento procuratório, em 

que conste o nome do advogado cadastrado no sistema, sob pena de 

extinção e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima 

assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

contrato social ou requerimento de empresário, bem como comprovar a 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE sob pena 

de extinção e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo 

acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 
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direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021465-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O A parte reclamante pleiteou pedido de 

reconsideração, com o intuito de ver modificada a decisão que indeferiu a 

liminar vindicada na exordial. Pois bem, em que pese em nosso 

ordenamento jurídico não exista a figura do pedido de reconsideração das 

decisões exaradas, entendo que, excepcionalmente, esta possa ser 

deferida apenas quando a parte trouxer aos autos fatos novos, capazes 

de modificar o entendimento do magistrado. Vale ressaltar que a autora 

pede para que a Reclamada se abstenha de efetivar negativação e 

protesto do débito objeto desta demanda, bem como que proceda a baixa 

do protesto e/ou negativação realizada no nome e CPF do autor. Com 

efeito, analisado os autos, verifico que a parte não demonstrou a 

ocorrência de nenhum fato novo que tivesse o condão de modificar a 

decisão que indeferiu a liminar vindicada, razão pela qual, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020428-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. No mais, designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017467-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MANARIM PHILIPPSEN OAB - MT18731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE PINHEIRO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Determino a citação dos executados para, no prazo de 03 

(três) dias, pagarem o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomearem bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que os executados poderão oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021004-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1021004-32.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.654,95 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JAIMYSON 

DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES Endereço: FOZ DO IGUAÇU, 17, CPA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3578, - DE 3271/3272 AO FIM, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): JAIMYSON 

DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA ROCHA HERMSDORFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001519-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA DA 

ROCHA HERMSDORFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA 

SILVA LOPES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021006-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEVEN HENRIQUE ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1021006-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.189,56 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: KEVEN HENRIQUE ALVES COSTA Endereço: 

Cordova, 884, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3578, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 Senhor(a): KEVEN HENRIQUE ALVES COSTA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001542-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCARLINA DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIDA CRISTINA FERNANDES 

DE JESUS NEVES POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001547-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO CESAR 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE AQUINO COTRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001551-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO DE AQUINO COTRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001555-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DAS NEVES LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO PEREIRA OAB - RO1615 (ADVOGADO(A))

NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO OAB - RO6119 (ADVOGADO(A))

ISAQUE SILVA DE CARVALHO OAB - 348.411.212-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULMED - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1001555-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONICA DAS 

NEVES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO ANTONIO 

PEREIRA, NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO POLO PASSIVO: CONSULMED 

- SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SIQUEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001562-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

SIQUEIRA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE RONDON DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001570-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: ELIZETE RONDON DA COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001586-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CLAUDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001597-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: MARCONI COMERCIO SERVICO E 

REPRESENTACOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO OAB - 736.825.941-91 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001613-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

PADILHA GODINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

COSTA SAMPAIO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL NASCIMENTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001625-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO GABRIEL 

NASCIMENTO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA POLO PASSIVO: SICREDI CENTRO 

NORTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001637-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORAH SILVA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001657-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARTINS 

MELHORANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO GOMES 

JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001659-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FATIMA 

CRISTINA DOS SANTOS BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DEARRUDA AZAMBUJA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 14:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 19 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006608-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

22/10/2019 Hora: 10:50 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 17 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATIENES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001720-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATIENES FARIAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001724-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OLERIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001734-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO DOS 

SANTOS OLERIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021013-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE FATIMA RAMOS FOLGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1021013-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.934,18 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: MARIANA DE FATIMA RAMOS FOLGIARINI Endereço: 

K, 11, NOSSA SENHORA DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda 

Rio Negro, 1222, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 
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termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE OAB - 836.211.801-68 (REPRESENTANTE)

JOAO DANIEL PASSOS OAB - BA42216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001736-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINY CARLA 

DIAS REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO DANIEL 

PASSOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LANGELLA (AUTOR)

STEPHANNIE MARTINA MOREIRA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001737-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEPHANNIE 

MARTINA MOREIRA MEDEIROS e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANNE KAROLINE GONCALVES LIN POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001759-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO HENRIQUE 

REGINATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001760-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILENE 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY RAQUEL DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001764-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELY RAQUEL 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017640-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYMARA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D P LOURENCO CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017640-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSYMARA DA 

SILVA CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO FIORENZA 

DE SOUZA POLO PASSIVO: D P LOURENCO CONFECCOES - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CATARINA DE OLIVEIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001773-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CATARINA DE OLIVEIRA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013542-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINICE DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN COELHO CANO OAB - MT11856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1013542-24.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

24.211,80 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA G, 33, apto 1501, condominio Villagio di Montalcino, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-250 Nome: MARINICE DUARTE 

RIBEIRO Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 101, setor 5, CPA III, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-368 POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: RUA 

PROFESSORA HELOÍSA CARNEIRO, 21, sala 24, JARDIM AEROPORTO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR NEGATIVO juntado 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013542-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINICE DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN COELHO CANO OAB - MT11856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1013542-24.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

24.211,80 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA G, 33, apto 1501, condominio Villagio di Montalcino, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-250 Nome: MARINICE DUARTE 

RIBEIRO Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 101, setor 5, CPA III, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-368 POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: RUA 

PROFESSORA HELOÍSA CARNEIRO, 21, sala 24, JARDIM AEROPORTO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR NEGATIVO juntado 

aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA MOTA MOUSSALEM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001784-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE POLO PASSIVO: SALMA MOTA MOUSSALEM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014360-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1014360-73.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

2.116,76 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA 

MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA 

DA TIJUCA, 16, Ap 101, JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-625 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021646-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1021646-05.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 18.106,02 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ZIAD ADNAN FARES Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-640 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI 

DUNANT, - ATÉ 817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04709-110 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima identificado, 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ZIAD ADNAN FARES em desfavor 

de CLARO S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 
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Reclamada para abster-se de efetuar cobranças de débitos decorrentes 

do contrato discutido nos autos, bem como abster-se de negativar o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenho o inserido, 

que promova a retira, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOUZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001824-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA SOUZA 

CRUZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022044-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022044-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

MOREIRA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATHAS 

BORGES HOSAKA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018327-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYZA DA SILVA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1018327-29.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

12.140,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: THAYZA DA SILVA NAZARIO Endereço: RUA 17, 194, BELA 

VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-559 POLO PASSIVO: Nome: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Endereço: AVENIDA 

SENADOR METELO, 141 A, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

acerca do AR negativo juntado aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019081-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ENERILDO MOTTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR 03413252100 (REQUERIDO)

ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR (REQUERIDO)

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO ' PROCESSO n. 1019081-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: 

R$ 31.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP 

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 501, GALPÃO DE ESQUINA, NOVA 

VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 Nome: 

ENERILDO MOTTA RAMOS Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 560, CASA, 

NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 

POLO PASSIVO: Nome: ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR 

03413252100 Endereço: RUA BANDEIRANTES, 203, PICO DO AMOR, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-116 Nome: ROMILTON ABRAO NASSARDEN 

JUNIOR Endereço: RUA BANDEIRANTES, 203, INFINIT ASSESSORIA E 

CONSULTORIA RURAL E URBANO, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-116 Nome: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1389, CASA, JD. IMPERADOR, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019081-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ENERILDO MOTTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR 03413252100 (REQUERIDO)

ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR (REQUERIDO)

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1019081-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

31.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP 

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 501, GALPÃO DE ESQUINA, NOVA 

VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 Nome: 

ENERILDO MOTTA RAMOS Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 560, CASA, 

NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 

POLO PASSIVO: Nome: ROMILTON ABRAO NASSARDEN JUNIOR 

03413252100 Endereço: RUA BANDEIRANTES, 203, PICO DO AMOR, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-116 Nome: ROMILTON ABRAO NASSARDEN 

JUNIOR Endereço: RUA BANDEIRANTES, 203, INFINIT ASSESSORIA E 

CONSULTORIA RURAL E URBANO, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-116 Nome: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1389, CASA, JD. IMPERADOR, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FREITAS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001834-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

FREITAS BORGES POLO PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019527-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ISCALATE NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1019527-71.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUANA ISCALATE NUNES DA CRUZ Endereço: rua 

clovis da cruz, 12, nova esperanca, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): LUANA 

ISCALATE NUNES DA CRUZ A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/02/2020 Hora: 15:30, a ser realizada no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011654-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE TERESINHA YULE DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

ANTONIO DALAVALLE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1011654-20.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

23.030,20 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SUZETE TERESINHA YULE DE 

ALENCAR Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 929, - DE 795/796 A 

1263/1264, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-405 POLO PASSIVO: 

Nome: THAYS FERNANDA DALAVALLE Endereço: CAMBARA, 908, 

CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 Nome: ANTONIO 

DALAVALLE Endereço: RUA CAMBARA, 908, CENTRO, GUARANTÃ DO 

NORTE - MT - CEP: 78520-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001850-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR CEZAR 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021741-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA ajuizada por SILVIO FURTADO DE SOUZA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como abster-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora, concernente apenas ao débito discutido 

nos autos, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa em caso 

de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017897-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARCIA ZEFERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CAETANO BATISTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017937-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COPA EXECUTIVE CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS OAB - 044.642.821-30 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021604-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGENCIA ajuizada por LUCINBERGUE MORAES DA SILVA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO). O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para suspender as cobranças realizadas do PLANO 

CONTROLE, bem como abster-se de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021585-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSE 

FERREIRA SOBRAL em desfavor de CLARO S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para suspender os serviços móveis de chip n° 11 

94583-8566, bem como abster-se de realizar cobranças, referente aos 

serviços, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso 

de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. No mais, determino a Reclamada para que traga aos autos o 

contrato de adesão do plano da parte autora, bem como os áudios de 

protocolos informados na inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014845-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014845-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADELSON COELHO DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. D E C 

I S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a liminar 

deferida no evento id. 25852336, apesar de devidamente intimada, 

consoante se infere dos autos. Desta feita, com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder 

Judiciário, MAJORO a multa cominatória, em razão do descumprimento de 

ordem judicial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se a parte 

reclamada para que proceda a rematrícula do autor no 10º semestre, bem 

como disponibilizar o acesso ao portal do aluno, no prazo de 02 (dois) 

dias, sob pena de majoração da multa em caso de descumprimento da 

decisão. Intime-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021517-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAELMA MARQUES DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021227-82.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCAL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021227-82.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANA MARCAL SANTANA REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA 

Vistos etc. Postula a parte autora pedido de tutela de urgência, para que o 

juízo determine ao banco réu, o desbloqueio do valor de R$16.000,00 

(dezesseis) mil reais, referido a valores recebidos pela máquina de cartão 

fornecida pela parte ré. Afirma que recebeu tais valores como pagamento 

pelos serviços prestados e que a parte ré os bloqueou unilateralmente. 

Nada obstante tenha a parte autora apresentado documentos que 

integram o conjunto probatório, tenho que na presente hipótese 

encontra-se vedação à concessão do pleito antecipatório no fato de que a 

medida pode se caracterizar como irreversível, dado ao fato de que o que 

a parte busca antecipar se constitui em pecúnia. Desnecessário tecer 

argumentos de quão facilitado é o consumo desse bem (dinheiro), 

porquanto aplicável às relações rotineiras existentes entre as pessoas, de 

modo que a prudência recomenda não seja antecipada a medida; ao 

menos até que seja aperfeiçoada a relação processual. Dessa forma é 

que, por ora, INDEFIRO a medida pleiteada. Já designada audiência de 

tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021761-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR EUGENIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO CÍVEL c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por OSVALDIR EUGÊNIO DE SOUZA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para abster-se de interromper o fornecimento de energia 

elétrica, bem como retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, concernente apenas ao débito discutido nos autos, no prazo de 

24 horas, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021657-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P L R DA SILVA EIRELI (REQUERIDO)

A. A. D. MAGALHAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021657-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUELI DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: P L R DA SILVA EIRELI, A. A. D. 

MAGALHAES - ME Vistos etc. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” na qual a parte autora postula, 

liminarmente, a devolução do valor de R$R$ 1.690,00 (um mil e seiscentos 

e noventa reais). Afirma a parte autora que efetuou uma compra de lentes 

no estabelecimento da parte ré. Afirma que o produto foi entregue com 

defeito e, em que pese tenha solicitado a troca ou a correção das lentes, o 

produto foi entregue novamente com defeito. Indefiro o pleito. Nada 

obstante tenha a parte autora apresentado documentos que integram o 

conjunto probatório, tenho que na presente hipótese encontra-se vedação 

à concessão do pleito antecipatório, já que a medida pode se caracterizar 

como irreversível, dado ao fato de que o que a parte busca antecipar se 

constitui em pecúnia. Diante disso, desnecessário tecer argumentos de 

quão facilitado é o consumo desse bem (dinheiro), porquanto aplicável às 

relações rotineiras existentes entre as pessoas, de modo que a prudência 

recomenda não seja antecipada a medida; ao menos até que seja 

aperfeiçoada a relação processual. Dessa forma é que, por ora, INDEFIRO 

a medida pleiteada. Audiência de conciliação já designada. Cite-se. 

Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021839-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE DE CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por KÁTIA SILENE DE CARVALHO MENDES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 
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deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para abster-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora, 

bem como abster-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, concernente á fatura discutida nos autos, no prazo de 24 

horas, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

decisão. Outrossim, o pedido para abster-se de suspender o fornecimento 

e fazer apontamentos de faturas futuras será analisado em momento 

oportuno. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ZARAMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão de movimentação id. 22828126. Analisado o processo verifico 

que a parte Reclamante nega a responsabilidade pelo débito que originou a 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito, não podendo assim perdurar tal restrição já que toda 

discussão gira em torno disso. Assim, acolho o pedido de reconsideração 

no tocante a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, oficie-se aos Órgãos de Proteção ao Crédito indicados 

na peça vestibular (SERASA, SPC e SCPC) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao necessário para a exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ELAINE 

DE OLIVEIRA DUARTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para RESTABELECER IMEDIATAMENTE o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora da parte autora, concernente 

apenas a fatura discutida nos autos, qual seja no valor de R$ 667,99 

(seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020246-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADETE TEREZINHA MARCHIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JADETE TEREZINHA MARCHIORI em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 
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DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, 

referente a fatura discutida nos autos, qual seja no valor de R$ 864,49 

(oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Proceda-se o apensamento ao processo n. 

1016208-95.2019.8.11.0001 para processamento e julgamento simultâneo. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020246-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADETE TEREZINHA MARCHIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JADETE TEREZINHA MARCHIORI em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, 

referente a fatura discutida nos autos, qual seja no valor de R$ 864,49 

(oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Proceda-se o apensamento ao processo n. 

1016208-95.2019.8.11.0001 para processamento e julgamento simultâneo. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022093-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022093-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

REPETIÇÃO DO INDEBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

ajuizada por JULIANA APARECIDA PEIXOTO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Verifica-se que há 

indícios de irregularidade das cobranças relativas aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 em decorrência do aumento abrupto. 

Ademais, a concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo ao 

demandado, pois não exclui o crédito. No que tange ao pedido de 

ressarcimento do montante pago, constato que não merece acolhimento, já 

que necessária a dilação probatória para aferir, de forma robusta, o 

pagamento em excesso. Além disso, inexiste perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação para o caso de concessão ao final. Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, 

concernente apenas as faturas discutidas nos autos, bem como abster-se 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 
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nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022093-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022093-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

REPETIÇÃO DO INDEBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

ajuizada por JULIANA APARECIDA PEIXOTO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Verifica-se que há 

indícios de irregularidade das cobranças relativas aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 em decorrência do aumento abrupto. 

Ademais, a concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo ao 

demandado, pois não exclui o crédito. No que tange ao pedido de 

ressarcimento do montante pago, constato que não merece acolhimento, já 

que necessária a dilação probatória para aferir, de forma robusta, o 

pagamento em excesso. Além disso, inexiste perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação para o caso de concessão ao final. Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, 

concernente apenas as faturas discutidas nos autos, bem como abster-se 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS com pedido de liminar ajuizada por MARIANA DO 

NASCIMENTO DUARTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, analisado os autos, a 

priori, reconheço eventual direito da parte autora, notadamente porque, 

segundo consta nos autos, a reclamada negou efetuar a ligação de 

energia no endereço solicitado tendo em vista que a unidade consumidora 

possui débitos em aberto. O fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação reside nos sérios transtornos que a ausência de energia 

elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua família, expondo-lhes às 

restrições mais comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de 

consumo essencial e imprescindível do cidadão. Isto posto, com amparo 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para que se restabeleça imediatamente o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial referente aos débitos, objetos da lide, sob pena de multa no valor 

fixo de R$ 200,00 (duzentos reais). Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS com pedido de liminar ajuizada por MARIANA DO 

NASCIMENTO DUARTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, analisado os autos, a 

priori, reconheço eventual direito da parte autora, notadamente porque, 

segundo consta nos autos, a reclamada negou efetuar a ligação de 

energia no endereço solicitado tendo em vista que a unidade consumidora 

possui débitos em aberto. O fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação reside nos sérios transtornos que a ausência de energia 

elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua família, expondo-lhes às 

restrições mais comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de 

consumo essencial e imprescindível do cidadão. Isto posto, com amparo 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para que se restabeleça imediatamente o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial referente aos débitos, objetos da lide, sob pena de multa no valor 

fixo de R$ 200,00 (duzentos reais). Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELIZANGELA PINHEIRO DE AS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da reclamante, notadamente porque, segundo consta nos autos, a 

reclamante recebeu fatura exorbitante (novembro/2019). O fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos 

que a ausência de energia elétrica poderá trazer aos Reclamantes e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, para determinar a religação imediata do fornecimento de energia 

elétrica da unidade Consumidora indicada na inicial,no tocante a fatura 

discutida nos autos, bem como a suspensão da cobrança relativa ao mês 

de novembro de 2019, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Impõe registrar que a presente decisão não exime a 

parte reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intimem-se os Reclamantes, cientificando-os de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELIZANGELA PINHEIRO DE AS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da reclamante, notadamente porque, segundo consta nos autos, a 

reclamante recebeu fatura exorbitante (novembro/2019). O fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos 

que a ausência de energia elétrica poderá trazer aos Reclamantes e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 
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Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, para determinar a religação imediata do fornecimento de energia 

elétrica da unidade Consumidora indicada na inicial,no tocante a fatura 

discutida nos autos, bem como a suspensão da cobrança relativa ao mês 

de novembro de 2019, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Impõe registrar que a presente decisão não exime a 

parte reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intimem-se os Reclamantes, cientificando-os de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022288-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por JOAO INACIO KERKHOFF em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu conta de energia de valor exorbitante (consumo 

recuperado). O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

reside nos sérios transtornos que a ausência de energia elétrica poderá 

trazer a parte Reclamante e sua família, expondo-lhes às restrições mais 

comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de consumo essencial e 

imprescindível do cidadão. Em relação ao pedido de exclusão da dívida do 

cadastro da empresa, constato que não merece acolhimento, em razão do 

perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão do 

pleito, conforme o artigo 300, §3º, dp CPC. Ademais, necessário aguardar 

a dilação probatória para aferir, de forma robusta, a irregularidade da 

cobrança. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para que se abstenha em efetuar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na descrita na inicial, até 

o deslinde desta ação, referente à fatura questionada neste processo, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Júlio Cesar Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022288-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por JOAO INACIO KERKHOFF em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu conta de energia de valor exorbitante (consumo 

recuperado). O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

reside nos sérios transtornos que a ausência de energia elétrica poderá 

trazer a parte Reclamante e sua família, expondo-lhes às restrições mais 

comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de consumo essencial e 

imprescindível do cidadão. Em relação ao pedido de exclusão da dívida do 

cadastro da empresa, constato que não merece acolhimento, em razão do 

perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão do 

pleito, conforme o artigo 300, §3º, dp CPC. Ademais, necessário aguardar 

a dilação probatória para aferir, de forma robusta, a irregularidade da 

cobrança. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para que se abstenha em efetuar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na descrita na inicial, até 

o deslinde desta ação, referente à fatura questionada neste processo, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 
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devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Júlio Cesar Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por SILMAR ALVES DA GUIA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da reclamante, notadamente porque, segundo consta nos autos, a 

reclamante recebeu faturas exorbitantes com vencimento nos meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nos valores de R$ 276,66 e R$ 

207,01, respectivamente. Friso que as cobranças encontram-se em 

disparidade com o período anterior. Assim, há a probabilidade do direito 

invocado. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

reside nos sérios transtornos que a ausência de energia elétrica poderá 

trazer aos Reclamantes e sua família, expondo-lhes às restrições mais 

comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de consumo essencial e 

imprescindível do cidadão. No que tange ao pedido de inclusão de 

eventuais faturas excessivas que vencerem durante o processo, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido, por se tratar de fato futuro 

e incerto. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, determinando a intimação da Reclamada para proceder a 

religação do fornecimento de energia elétrica da unidade Consumidora 

indicada na inicial, no prazo de duas horas, no tocante as faturas 

discutidas nos autos, bem como se abstenha de efetuar a negativação do 

nome da reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito em relação as 

faturas discutidas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intimem-se os Reclamantes, cientificando-os de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por SILMAR ALVES DA GUIA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da reclamante, notadamente porque, segundo consta nos autos, a 

reclamante recebeu faturas exorbitantes com vencimento nos meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nos valores de R$ 276,66 e R$ 

207,01, respectivamente. Friso que as cobranças encontram-se em 

disparidade com o período anterior. Assim, há a probabilidade do direito 

invocado. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

reside nos sérios transtornos que a ausência de energia elétrica poderá 

trazer aos Reclamantes e sua família, expondo-lhes às restrições mais 

comezinhas do dia a dia, mormente por ser bem de consumo essencial e 

imprescindível do cidadão. No que tange ao pedido de inclusão de 

eventuais faturas excessivas que vencerem durante o processo, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido, por se tratar de fato futuro 

e incerto. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, determinando a intimação da Reclamada para proceder a 

religação do fornecimento de energia elétrica da unidade Consumidora 

indicada na inicial, no prazo de duas horas, no tocante as faturas 

discutidas nos autos, bem como se abstenha de efetuar a negativação do 

nome da reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito em relação as 

faturas discutidas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intimem-se os Reclamantes, cientificando-os de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 
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nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021851-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELINEIA DE ANDRADE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, analisado 

os autos, a priori, reconheço eventual direito da parte autora, notadamente 

porque, segundo consta nos autos, a reclamada negou efetuar a ligação 

de energia no endereço solicitado tendo em vista que a unidade 

consumidora possui débitos em aberto. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO URGÊNCIA, determinando a intimação da 

Reclamada para que se restabeleça imediatamente o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, referente aos 

débitos, objetos da lide, bem como proceda a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para a reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021851-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELINEIA DE ANDRADE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, analisado 

os autos, a priori, reconheço eventual direito da parte autora, notadamente 

porque, segundo consta nos autos, a reclamada negou efetuar a ligação 

de energia no endereço solicitado tendo em vista que a unidade 

consumidora possui débitos em aberto. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO URGÊNCIA, determinando a intimação da 

Reclamada para que se restabeleça imediatamente o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, referente aos 

débitos, objetos da lide, bem como proceda a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para a reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA ajuizada por 

MAURICIO FRANCO SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 
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fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). No caso o requerente demonstrou, 

neste momento, a disparidade entre as faturas vencidas em dezembro de 

2019 e janeiro de 2020 em relação ao período anterior com média de 99 

kWh. Ademais, a parte negou o débito, objeto da lide, restando evidente 

que se trata de prova negativa, sendo ônus do demandado comprovar a 

regularidade do débito. O perigo de dano é evidente, uma vez que a 

concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar 

de serviço essencial. Anoto que o deferimento do pedido de urgência não 

causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Em 

relação aos pedidos de caução e refaturamento das cobranças, constato 

que não merecem prosperar, visto que necessária a dilação probatória 

para aferir, de forma robusta, a irregularidade da cobrança. Ademais, 

inexiste perigo de dano para o caso de concessão ao final. Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a intimação da Reclamada abster-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte autora 

n. 6/2786965-0, concernente apenas aos débitos discutidos nos autos, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Outrossim, o pedido de caução e refaturamento das faturas de novembro 

e dezembro/2019 será analisada em momento oportuno. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA ajuizada por 

MAURICIO FRANCO SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). No caso o requerente demonstrou, 

neste momento, a disparidade entre as faturas vencidas em dezembro de 

2019 e janeiro de 2020 em relação ao período anterior com média de 99 

kWh. Ademais, a parte negou o débito, objeto da lide, restando evidente 

que se trata de prova negativa, sendo ônus do demandado comprovar a 

regularidade do débito. O perigo de dano é evidente, uma vez que a 

concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar 

de serviço essencial. Anoto que o deferimento do pedido de urgência não 

causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Em 

relação aos pedidos de caução e refaturamento das cobranças, constato 

que não merecem prosperar, visto que necessária a dilação probatória 

para aferir, de forma robusta, a irregularidade da cobrança. Ademais, 

inexiste perigo de dano para o caso de concessão ao final. Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a intimação da Reclamada abster-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte autora 

n. 6/2786965-0, concernente apenas aos débitos discutidos nos autos, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Outrossim, o pedido de caução e refaturamento das faturas de novembro 

e dezembro/2019 será analisada em momento oportuno. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020166-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RESENDE RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por FELIPE 

RESENDE RAIMUNDO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 
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antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que o 

pedido do autor não merece acolhimento, visto que o demandante não 

comprovou a solicitação da ligação bifásica e, ainda, inexiste prova do 

pagamento das taxas de instalação, conforme previsto no artigo 73, da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL: Art. 73. O medidor e demais 

equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela 

distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em 

legislação específica. “§ 1o (Revogado pela Resolução Normativa ANEEL 

nº 620, de 22.07.2014) § 2o Por solicitação do consumidor, a distribuidora 

pode atender a unidade consumidora em tensão secundária de 

distribuição com ligação bifásica ou trifásica, ainda que não apresente 

carga instalada suficiente para tanto, desde que o interessado se 

responsabilize pelo pagamento da diferença de preço do medidor, pelos 

demais materiais e equipamentos de medição a serem instalados e 

eventuais custos de adaptação da rede. § 3o Fica a critério da 

distribuidora escolher os medidores, padrões de aferição e demais 

equipamentos de medição que julgar necessários, assim como sua 

substituição ou reprogramação, quando considerada conveniente ou 

necessária, observados os critérios estabelecidos na legislação 

metrológica aplicáveis a cada equipamento. § 4o A substituição de 

equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio 

de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com 

informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor 

retirado e do instalado. § 5o A distribuidora não pode alegar 

indisponibilidade de equipamentos de medição para negar ou retardar a 

ligação ou o início do fornecimento. § 6o Os equipamentos de medição 

podem ser instalados em local distinto de onde se situar o ponto de 

entrega, desde que justificável tecnicamente. Friso que o suplicante juntou 

apenas o protocolo de atendimento, sendo insuficiente para demonstrar a 

negativa da empresa em realizar a instalação. Com isso, necessário 

aguardar a dilação probatória para a elucidação dos fatos indicados na 

inicial. Assim, por ausência dos requisitos legais o indeferimento do pleito 

é medida que se impõe. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência por ausência dos requisitos legais. Por outro lado, constato que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c REVISÃO DE DÉBITO c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por PRISCILLA MARTINS SANT ANA DE OLIVEIRA em desfavor 

de ÁGUAS CUIABÁ S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para suspender a cobrança da fatura do mês de 

DEZEMBRO/2019 com vencimento em 06/01/2020, no valor de R$ 252,55 

(duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem 

como abster-se de suspender o fornecimento de água na residência 

(Matrícula n° 471161-0), e ainda abster-se de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de exclusão do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo 

em vista que a parte Reclamante possui outros apontamentos nos órgãos 

de proteção ao crédito. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova em 

favor do autor, devendo o demandado juntar o contrato celebrado entre as 

partes. Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação 

já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de exclusão do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo 

em vista que a parte Reclamante possui outros apontamentos nos órgãos 

de proteção ao crédito. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o demandado juntar o contrato celebrado entre as partes. 

Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 

designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Em consulta realizada por este Magistrado 

junto ao banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito SPC e 

Serasa, verificou-se que a negativação mencionada na exordial não mais 

persiste, restando prejudicado o pedido de antecipação de tutela 

formulado nos autos. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação, já designada nos autos. Cite-se a parte Reclamada. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SCARCELLA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANO MORAL 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JESSIKA 

SCARCELLA GOMES VIEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para suspender a cobrança da fatura, referente ao mês de 

DEZEMBRO/2019 no valor de R$ 1.470,03 (mil quatrocentos e setenta 

reais e três centavos), bem como abster-se de interromper o fornecimento 

de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, no prazo de 24 

horas, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE com urgência. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apena ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017276-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO OAB - MT4919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formada pelas partes 

acima indicadas. A autora alega que não possui débitos junto ao 

requerido, porém recebeu uma carta da Reclamada, notificando a rescisão 

unilateral do contrato de plano de saúde. Requer, em tutela de urgência, o 

restabelecimento imediato do plano de saúde, com toda a cobertura que 

estavam vigentes. É o relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de tutela de urgência são necessários os requisitos previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Verifica-se que a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de 
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dano irreparável ou de difícil reparação é imprescindível para a concessão 

do pedido do autor. Ao analisar os autos, constato que a pretensão do 

demandante merece prosperar. Sobre a rescisão do contrato de plano de 

saúde, a Lei n. 9.656/1998, estabelece que: Art. 1o Submetem-se às 

disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam 

planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação 

específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação 

das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I - Plano Privado 

de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura 

de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo 

indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por 

profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou 

não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a 

assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 

parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso 

ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; II - 

Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou 

entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que 

trata o inciso I deste artigo; III - Carteira: o conjunto de contratos de 

cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde 

em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o deste 

artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. Art. 13. Os 

contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei 

têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de 

vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato 

da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, 

contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo 

vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão 

unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade 

por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos 

doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja 

comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; III - 

a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, 

durante a ocorrência de internação do titular. Posto isso, constata-se que 

o contrato de plano de saúde possui prazo indeterminado, sendo possível 

sua rescisão unilateral somente no caso de inadimplência por fraude ou 

inadimplência por período superior a sessenta dias consecutivos ou não, 

mediante notificação prévia do consumidor. No presente caso, verifico que 

os documentos juntados demonstram, neste momento, a adimplência do 

autor junto ao suplicado. Ressalto que a concessão do pleito não ocasiona 

qualquer prejuízo ao demandado, sendo necessária a manutenção do 

contrato. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

comprovado, visto que impede a parte de utilizar os serviços de saúde 

vinculados ao plano de saúde. Deste modo, de todas as formas que se 

aprecie a questão, verifica-se, neste momento, que houve irregularidade 

na rescisão do contrato, visto que a empresa descumpriu o artigo 13, II, da 

Lei n. 9.656/1998. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO 

UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVIDO O 

RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. Inexiste ofensa 

ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial 

e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso 

estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Nos 

termos do artigo 13, parágrafo único, II da Lei 9656/98, os produtos de que 

trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um 

ano, sendo vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o quinquagésimo dia de inadimplência. A indenização por dano moral 

fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça deve ser majorada para quantia mais 

c o n d i z e n t e  c o m  o s  e l e m e n t o s  d o s  a u t o s .  ( N . U 

0040300-73.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, 

Publicado no DJE 11/09/2018) No que tange ao pedido de inversão do 

ônus da prova, constato que também merece prosperar. O artigo 6º, do 

CDC dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do 

ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido. Assim, a 

concessão do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino o restabelecimento do 

plano de saúde do autor (indicado na inicial), no prazo de 05 (cinco) dias, 

com todos os benefícios vigentes até rescisão do contrato. FIXO multa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova em favor 

do autor. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SOUZA MENEGUCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial, pois inexiste prova do bloqueio da conta bancária. Assim, 

diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito 

autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o que por certo será 

realizado no decorrer da instrução processual, não se mostrando 

possível, neste momento processual. Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova inequívoca que 

impeça se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e havendo 

necessidade da produção de prova descabe a outorga da tutela 

antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 29.10.1996, no Ag 

466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 30.12.1996, n. 

8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos necessários à 

concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
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hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021738-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por EDME 

JOSÉ MOREIRA em desfavor de LIBERTY SEGUROS S/A. O instituto da 

tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do 

direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo 

certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante 

ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas 

também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para disponibilizar um automóvel 

ao Reclamante, até o conserto do seu veículo, no prazo de cinco dias, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015695-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1015695-30.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CELSO AUGUSTO DE MELLO Reclamada: BANCO DO BRASIL S/A D E C I 

S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a liminar 

deferida no evento ID. 25848217, apesar de devidamente intimada, 

consoante se infere dos autos. Desta feita, com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder 

Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do descumprimento de 

ordem judicial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a parte 

reclamada para que emita o boleto para quitação antecipada do 

empréstimo 012.072, com dedução dos juros proporcionais referentes ao 

período adiantado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da 

multa em caso de descumprimento da decisão. Após, conclusos os autos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015695-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1015695-30.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CELSO AUGUSTO DE MELLO Reclamada: BANCO DO BRASIL S/A D E C I 

S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a liminar 

deferida no evento ID. 25848217, apesar de devidamente intimada, 

consoante se infere dos autos. Desta feita, com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder 

Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do descumprimento de 

ordem judicial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a parte 

reclamada para que emita o boleto para quitação antecipada do 

empréstimo 012.072, com dedução dos juros proporcionais referentes ao 

período adiantado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da 

multa em caso de descumprimento da decisão. Após, conclusos os autos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, bem como se abstenha de efetuar a cobrança da dívida 

discutida, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

em caso de descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para 

comparecer na audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, bem como se abstenha de efetuar a cobrança da dívida 

discutida, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

em caso de descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para 

comparecer na audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022103-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022103-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O 

Indefiro o pedido de exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros 

de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em vista que a parte Reclamante 

possui outros apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

consulta realizada por este Juízo: ------------------------------------------- C O 

N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS DATA NASCIMENTO: 

22/04/1995 CPF: 062.804.375-90 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de 

SPC na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: SKALA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - ILHEUS / BA 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 0 / 0 1 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 32225 VALOR: 227,00 DATA INCLUSAO: 

02/04/2016 * CREDOR: BNB - AG. ILHEUS ENT.ORIGEM: CDL - 

FORTALEZA / CE DATA VENCIMENTO: 06/01/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 8160201503358 VALOR: 667,00 DATA INCLUSAO: 

14/03/2016 * CREDOR: MASTER MAGAZINE - MATRIZ ENT.ORIGEM: CDL - 

JUAZEIRO / BA DATA VENCIMENTO: 20/12/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 331448240 VALOR: 50,00 DATA INCLUSAO: 

03/03/2016 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: OI MOVEL S/ A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 11/07/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0005097373094563 VALOR: 685,50 DATA 

INCLUSAO: 20/01/2017 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------ ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------

----------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE ENDEREÇO: R 

25 DE MARCO, 882 BAIRRO: CENTRO CIDADE: FORTALEZA / CE * 

ENT.ORIGEM: CDL - JUAZEIRO / BA ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUBI, S/N 

BAIRRO: ALAGADICO CIDADE: JUAZEIRO / BA * ENT.ORIGEM: CDL - 

ILHEUS / BA ENDEREÇO: RUA JORGE AMADO, 102, SALAS 1 

109,110,111,112 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ILHEUS / BA --------------------

----------------------- RESULTADO ------------------------------------------- 

>Consta(m) um total de 4 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.212.919.772-11 07/01/2020 18:42:05-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isso, verifica-se 

a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o 

caso de concessão ao final. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022103-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022103-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O 

Indefiro o pedido de exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros 

de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em vista que a parte Reclamante 

possui outros apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

consulta realizada por este Juízo: ------------------------------------------- C O 

N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: STEFANIE RAISSA COSTA DOS SANTOS DATA NASCIMENTO: 

22/04/1995 CPF: 062.804.375-90 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de 

SPC na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: SKALA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - ILHEUS / BA 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 0 / 0 1 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 32225 VALOR: 227,00 DATA INCLUSAO: 

02/04/2016 * CREDOR: BNB - AG. ILHEUS ENT.ORIGEM: CDL - 

FORTALEZA / CE DATA VENCIMENTO: 06/01/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 8160201503358 VALOR: 667,00 DATA INCLUSAO: 

14/03/2016 * CREDOR: MASTER MAGAZINE - MATRIZ ENT.ORIGEM: CDL - 

JUAZEIRO / BA DATA VENCIMENTO: 20/12/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 331448240 VALOR: 50,00 DATA INCLUSAO: 

03/03/2016 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: OI MOVEL S/ A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 11/07/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0005097373094563 VALOR: 685,50 DATA 

INCLUSAO: 20/01/2017 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------ ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------

----------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE ENDEREÇO: R 

25 DE MARCO, 882 BAIRRO: CENTRO CIDADE: FORTALEZA / CE * 

ENT.ORIGEM: CDL - JUAZEIRO / BA ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUBI, S/N 

BAIRRO: ALAGADICO CIDADE: JUAZEIRO / BA * ENT.ORIGEM: CDL - 

ILHEUS / BA ENDEREÇO: RUA JORGE AMADO, 102, SALAS 1 

109,110,111,112 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ILHEUS / BA --------------------
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----------------------- RESULTADO ------------------------------------------- 

>Consta(m) um total de 4 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.212.919.772-11 07/01/2020 18:42:05-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isso, verifica-se 

a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o 

caso de concessão ao final. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA MARA DA COSTA SERRA DRIEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022029-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022029-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO REQUERIDO: 

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, 

leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova 

capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a 

tutela antecipada. A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento 

a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não 

apenas quanto à existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, 

no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo 

Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os 

documentos trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em 

pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Friso que 

inexiste prova robusta que demonstre a alteração do curso para o 4º 

semestre. Ademais, inexiste prova da negativa em realizar a matrícula do 

demandante. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos 

autos, tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação 

probatória, o que por certo será realizado no decorrer da instrução 

processual, não se mostrando possível, neste momento processual. Pelo 

exposto, não preenchendo os requisitos necessários à concessão da 

medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022029-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022029-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO REQUERIDO: 
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ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, 

leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova 

capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a 

tutela antecipada. A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento 

a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não 

apenas quanto à existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, 

no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo 

Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os 

documentos trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em 

pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Friso que 

inexiste prova robusta que demonstre a alteração do curso para o 4º 

semestre. Ademais, inexiste prova da negativa em realizar a matrícula do 

demandante. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos 

autos, tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação 

probatória, o que por certo será realizado no decorrer da instrução 

processual, não se mostrando possível, neste momento processual. Pelo 

exposto, não preenchendo os requisitos necessários à concessão da 

medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021465-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO N°: 1021465-04.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: ANTONIO BENEDITO DA COSTA RECLAMADO: NERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR formado pelas partes acima indicadas. O autor aduz que o 

requerido efetuou o protesto de seu nome no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT por suposta dívida no valor de R$ 3.415,21 (três mil 

quatrocentos e quinze reais e vinte e um centavos). Assevera que o 

presente débito é oriundo de diferenças de consumo de energia elétrica, 

identificada após a Reclamada lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), sendo tal débito motivo de acordo entre as partes no processo nº 

8011986-62.2019.811.0001, contudo a parte Reclamada após acordo 

inseriu o nome do autor em protesto. No entanto, informa a parte autora 

que o acordo informando na exordial esta sendo cumprido. Portanto, 

requer, em tutela de urgência, a exclusão de seu nome no protesto. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar. Verifica-se que a parte autora pretende o cancelamento do 

protesto registado junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, porém, que 

não é cabível acolher o pleito em tutela de urgência, por vedação da Lei n. 

9.492/97. Ressalto que a Lei n. 9.492/97 prevê que o cancelamento do 

registro será efetuado por meio de sentença transitada em julgado. A 

propósito: Art. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo 

serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, 

sob responsabilidade do Tabelião de Protesto de Títulos. § 1º Para a 

averbação da retificação será indispensável a apresentação do 

instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o 

erro. § 2º Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste 

artigo. Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 

2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de 

processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo 

processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado. § 5º O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob 

forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será 

lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os 

documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. Com 

isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE 

PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

VENCIMENTO - RETIRADA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO 

DEVEDOR - ARTIGO 26, LEI N°. 9.492/97 - RECURSO IMPROVIDO. O 

cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus efeitos, no 

âmbito da antecipação de tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 

30 e 34 da Lei nº. 9.492/97. Estando o devedor munido do documento de 

quitação, pode ele próprio requerer, diretamente ao cartório, o 

cancelamento do protesto, mediante a simples exibição do título já quitado 

ou declaração de anuência, na forma prevista no mencionado artigo 26 da 

Lei n°. 9.492/97. (N.U 0002461-14.2010.8.11.0033, AI 99923/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011). Diante 

do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em razão da 

ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE 

TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por ROSANA LOURENÇO FIEL DE PAULA em desfavor de 

LEONIDAS RODRIGUES SANTOS. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato a 

ausência dos requisitos legais para a concessão do pleito, visto que 

inexiste prova robusta da quitação do contrato de compra e venda. 

Ressalto, ainda, que os documentos acostados ao feito encontram-se 

ilegíveis. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada 

a concessão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. Além disso, não há perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação para o caso de concessão ao final. Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE 

TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por ROSANA LOURENÇO FIEL DE PAULA em desfavor de 

LEONIDAS RODRIGUES SANTOS. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato a 

ausência dos requisitos legais para a concessão do pleito, visto que 

inexiste prova robusta da quitação do contrato de compra e venda. 

Ressalto, ainda, que os documentos acostados ao feito encontram-se 

ilegíveis. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada 

a concessão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. Além disso, não há perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação para o caso de concessão ao final. Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA EVANGELISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Determino a citação da parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte executada poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA LARISSA DE MATOS RONDINA (REQUERENTE)

ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ELIANA 

LARISSA DE MATOS RONDINA e ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 

Compulsando os autos, constato que a pretensão dos autores merece 

prosperar em parte. Verifica-se que há indícios de irregularidade das 

cobranças em razão do aumento abrupto das faturas. Assim, cabível a 

concessão do pedido de suspensão das cobranças. No que tange ao 

pedido de declaração de inexistência de débito, constato que não merece 

acolhimento, pois não há prova robusta da irregularidade das cobranças. 

Além disso, há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a 

concessão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

Assim, necessária a dilação probatória para a elucidação dos fatos 

indicados na exordial. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para suspender as cobranças das faturas 

discutidas nos autos, referente a Unidade Consumidora n°6/396571-2 em 

nome de ELIANE JUSTO e Unidade Consumidora n° 6/2614955-9 em nome 

de ELIANA LARISSA, sob pena de multa no valor R$ 200,00 (duzentos 

reais). Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GONCALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por BARBARA GONÇALVES BARROS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para RESTABELECER o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, 

concernente apenas as duas faturas em aberto do parcelamento 

mencionado na inicial, com vencimento em 23/10/2019 e 22/11/2019, cada 

uma no valor de R$ 219,62 (duzentos e dezenove reais e sessenta e dois 

centavos), bem como suspender a cobrança das faturas, no prazo de 24 

horas, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEITTYELLY SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por KEITTYELLY SANTIAGO DE OLIVEIRA MESINE em desfavor 

de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 
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antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Verifica-se que o demandante 

comprovou, neste momento, os requisitos legais, visto que juntou faturas 

com valores distintos e, ainda, informou os protocolos de atendimento. 

Ademais, a concessão do pleito não ocasiona prejuízo ao demandado por 

não excluir o crédito. Ressalto a impossibilidade de acolher o pedido de 

cancelamento do contrato, em razão do perigo de irreversibilidade da 

medida, sendo vedada sua concessão, conforme o artigo 300, §3º, do 

CPC. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para 

suspender a fatura com vencimento em 12/01/2020, no valor de R$ 175,80 

(cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos), sob pena de aplicação 

de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANILDO CANTAO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por OSVANILDO CANTÃO 

MEDEIROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para RESTABELECER o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora do Reclamante, concernente apenas aos 

débitos discutidos nos autos, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Outrossim, o pedido para emissão 

das faturas discutidas nos autos pela média do consumo mensal será 

analisado em momento oportuno. Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta por ANTÔNIO CARLOS 

DE ARAÚJO em face de MARCIA MARIA RODRIGUES RINO, pugnando pela 

retirada dos vídeos e postagens publicados na rede social (facebook) da 

requerida, bem como que a requerida se abstenha de postar ou realizar 

vídeos contendo palavras ofensivas contra o reclamante, atinentes à 

investigação realizada no seu estabelecimento comercial. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, uma vez que os 

vídeos e a imagem acostados ao feito denigrem a imagem do autor no 

exercício de sua função. Assim, não é razoável a manutenção dos vídeos 

até o deslinde da demanda. Ressalto que a liberdade de expressão não é 

absoluta, sendo limitada a outros direitos garantidos na Constituição 

Federal como à honra e à imagem (artigo 5º, X). Posto isso, constato que o 

demandante comprovou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado, bem como o perigo de dano irreparável para o caso de 

concessão ao final. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A 

RETIRADA DE MATERIAL PUBLICADO VIA INTERNET. POSSIBILIDADE DE 

VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM DA PARTE. 

PRUDENTE AFIGURA-SE A EXCLUSÃO MOMENTÂNEA DO VÍDEO 

SUPOSTAMENTE OFENSIVO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. O magistrado de primeiro grau, muito mais próximo das 

provas e das partes, entendeu que para utilidade prática do processo, o 

material objeto desta demanda deve ser retirado momentaneamente da 

rede mundial de computadores. Assim, para minorar eventual violação à 

honra e imagem da parte, afigura-se salutar a temporária retirada do 

conteúdo, ressalvando-se que, caso ao final do processo a decisão seja 

favorável à parte adversária, é perfeitamente possível a republicação do 

vídeo. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-AM 

40015098020188040000 AM 4001509-80.2018.8.04.0000, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 30/07/2018, Primeira 

Câmara Cível) (Grifei) Portanto, a concessão do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que a Requerida retire, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, os vídeos publicados na sua rede social (facebook) dos dias 

26/10/2019 e 28/11/2019, bem como abstenha de postar ou realizar vídeos 

contendo palavras ofensivas contra o reclamante que viole sua honra e 

imagem, atinentes a investigação realizada no seu estabelecimento 

comercial, sob pena de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada. 
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Cite-se a Reclamada para contestar, no prazo legal, indicando-se provas, 

sob pena de se presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte Reclamante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Júlio 

Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019637-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA DE CAMPOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020367-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1020367-81.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIA BENEDITA DE LIMA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Informa a parte reclamante 

que a reclamada descumpriu a liminar deferida no evento ID 27304544, 

apesar de devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Desta 

feita, com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer 

a credibilidade do Poder Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do 

descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Intime-se a parte reclamada para que proceda a exclusão do nome da 

parte Reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela Reclamada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 

majoração da multa em caso de descumprimento da decisão. Aguarde-se 

a realização da audiência de conciliação já designada. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020367-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1020367-81.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIA BENEDITA DE LIMA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Informa a parte reclamante 

que a reclamada descumpriu a liminar deferida no evento ID 27304544, 

apesar de devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Desta 

feita, com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer 

a credibilidade do Poder Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do 

descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Intime-se a parte reclamada para que proceda a exclusão do nome da 

parte Reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela Reclamada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 

majoração da multa em caso de descumprimento da decisão. Aguarde-se 

a realização da audiência de conciliação já designada. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME DE ALMEIDA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados 

nos autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o 

feito nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a 

declinar o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu 

âmago (RTRF. 1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, 

remetam-se os autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021646-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por ZIAD ADNAN FARES em desfavor de CLARO S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para abster-se de efetuar 

cobranças de débitos decorrentes do contrato discutido nos autos, bem 

como abster-se de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, e caso já tenho o inserido, que promova a retira, no prazo de 

cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento 

da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Em consulta realizada por este Magistrado 

junto ao banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito SPC e 

Serasa, verificou-se que a negativação mencionada na exordial não mais 

persiste, restando prejudicado o pedido de antecipação de tutela 

formulado nos autos. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação, já designada nos autos. Cite-se a parte Reclamada. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUVES GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS c/c LIMINAR ajuizada por 

RUVES GUSMÃO DE LARA em desfavor de TIM CELULAR S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para suspender a cobrança das 

faturas dos meses de FEVEREIRO a ABRIL/2019, referente ao contrato 

discutido nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018009-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REQUERIDO)

KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Verifica-se que na decisão de evento ID. 

26456555, constou equivocadamente a decisão de indeferimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3076 de 3769



desconsideração da personalidade jurídica. Desta feita, chamo o feito à 

ordem e faço constar: Indefiro o pedido de exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em 

vista que a parte Reclamante possui outros apontamentos nos órgãos de 

proteção ao crédito. Intimem-se as partes para comparecer na audiência 

de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017000-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVED DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021948-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENVINDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021948-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SEBASTIANA BENVINDA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que o demandado 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, 

sem motivação. Registra que encontra-se adimplente com a empresa. 

Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento do serviço, bem como a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência de dívidas junto à 

empresa. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito 

ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1636225-3, 

conforme indicado na exordial. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão. DETERMINO 

a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar ao feito a 

procuração outorgada a seu patrono, conforme o artigo 104, do CPC, sob 

pena de indeferimento da exordial. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido comprovar a regularidade da suspensão do 

serviço. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILBERLEY BISPO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL E LIMINAR EM TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA ajuizada por WILBERLEY BISPO CÂMARA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para reativar a linha telefônica do Promovente de n° (65) 9 

9604-6709 no plano pré-pago, no prazo de cinco dias, sob pena de 

aplicação de multa bi valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON EVARISTO WENCESLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por CLEITON EVARISTO 

WENCESLAU em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para SUSPENDER a cobrança das parcelas 5, 6 e 7, no valor 

de R$ 467,12 (quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) 

cada, concernente ao contrato discutido nos autos, no prazo de cinco 

dias, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021723-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

ROSEANE CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Determino a citação dos executados para, no prazo de 03 

(três) dias, pagarem o valor do débito com os acréscimos legais ou 

nomearem bens à penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a 

lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para audiência de 

conciliação, ocasião em que os executados poderão oferecer embargos 

por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA VENTURA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Analisado os autos, verifico que o 

processo principal (8022421-95.2019.811.0001) tramita no Quarto 

Juizado. Desta feita, a fim de evitar tumulto processual e decisões 

conflitantes, determino a realocação do presente feito, ao juízo 

competente. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de direito em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FERREIRA MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001473-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

JOHN KENNEDY FERREIRA OAB - 317.764.001-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001167-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PINCERATO ALONSO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por NATÁLIA PINCERATO ALONSO SOUZA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 
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que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para abster-se de realizar qualquer tipo de cobrança a 

reclamante, referente ao plano móvel de n° (65) 99933-3309, bem como 

abster-se de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

concernente as faturas do mês de AGOSTO e SETEMBRO/2019, com 

valores de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

e ainda que proceda a suspensão da linha móvel (65) 99933-3309, no 

prazo de cinco dias, sob pena de de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CARMINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA MORAIS OAB - 712.619.431-55 (REPRESENTANTE)

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por CELIO DA SILVA 

MORAIS em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para RESTABELECER o fornecimento de água na residência do 

Reclamante, matrícula n° 449490, bem como abster-se de inserir o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, concernente apenas ao 

débito discutido nos autos, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento da 

decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por JOSÉ ANTONIO SIMÃO em desfavor de MUNDIAL 

AUTOMÓVEIS. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que o pedido do autor 

não merece acolhimento, porquanto inexiste prova robusta que comprove 

a quitação da dívida. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, 

sendo vedada a concessão neste momento, nos termos do artigo 300, 

§3º, do CPC. Registro, ainda, que inexiste prova do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação para o caso de concessão do pedido ao 

final. Com isso, necessário aguardar a dilação probatória para a 
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elucidação dos fatos indicados na exordial. Isto posto, com amparo no 

artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para transferir e entregar o documento do veículo 

FIAT PALIO, ANO 2015/2016, PLACA GBE 1120, CHASSI 

9BD17122ZG7567934, RENAVAM 1069386569, para o nome do autor, no 

prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021271-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ELISNETE PRADO DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BOTOLETTO (EXECUTADO)

MARIA CLEOMAR DE SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA As partes reclamantes propuseram a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA, em desfavor dos reclamados, 

objetivando liminarmente, a comunicação imediata de venda das motos 

junto ao Detran, e após a quitação dos débitos a transferência da 

titularidade dos veículos, e por fim, a busca e apreensão dos veículos 

diante da ausência de quitação e transferência dos bens. No evento id. 

27615115 as reclamantes requereram o aditamento da inicial, no intuito de 

incluir o pedido de busca e apreensão após o esgotamento do prazo de 

pagamento. É o essencial. DECIDO. A ação de busca e apreensão situa-se 

entre aquelas de procedimento especial de jurisdição contenciosa, as 

quais, por suas peculiaridades refogem do rito processual estabelecido 

pela Lei 9.099/95, em face de princípios jurídicos dentre os quais os da 

simplicidade e celeridade processual, incompatíveis com as causas de 

maior complexidade. Assim, a questão é de impossibilidade processual do 

rito perante o procedimento dos juizados, impondo-se a extinção sem 

resolução de mérito. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA 

QUE JULGOU O FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR BUSCA E APREENSÃO. 

INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. V i s t o s , e t c . 1 . R E L A T Ó R I O Trata-se de ação de 

cobrança cumulada com ação de obrigação de fazer de transferência de 

veículo interposta por PLÍNIO DA SILVA em face de HENRIQUE PEREZ 

RIBEIRO.(...). Sendo assim, o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o 

feito, posto que a busca e apreensão só é permitida em juizados especiais 

quando realizada na fase de cumprimento de sentença, o que não é o 

caso, pois não houve qualquer sentença prolatada nos autos, salvo 

aquela que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3 . D I S P O S I T I V 

O Nesses termos, voto para que seja conhecido o recurso e no mérito 

negado provimento, condenando o recorrente ao pagamento das custas 

processuais, que restaram suspensas em razão da concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0005546-41.2012.8.16.0116/0 - Matinhos - Rel.: Mayra dos Santos 

Zavattaro - - J. 01.09.2015)(TJ-PR - RI: 000554641201281601160 PR 

0005546-41.2012.8.16.0116/0 (Acórdão), Relator: Mayra dos Santos 

Zavattaro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 29/09/2015).” Nesse sentido, temos o Enunciado nº 8 do 

Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Brasil – FONAJE: “Enunciado 8 - As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 51, II, da LJE. Após, arquive-se com as cautelas legais. 

P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1019528-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOCORRO VEHNER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

GILMAR DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019528-56.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): ANDREA SOCORRO VEHNER RÉU: CLAUDIA FREIRE DA 

SILVA OLIVEIRA, GILMAR DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação postula a parte 

reclamante a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, uma 

vez que a parte promovente celebrou um contrato de cessão de posse 

com a parte requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de 

01/06/2019, sendo que até a presente data a requerida não desocupou o 

imóvel. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme se 

evola dos autos, as partes celebraram contrato de cessão não oneroso, 

não se enquadrando como relação locatícia, sendo que mesmo após ser 

concedido prazo para a reclamante adequar o rito não o fez. Com efeito, 

art. 3º, inciso III da Lei dos Juizados permite a ação de despejo, no 

entanto, condiciona a competência do juizado à finalidade da parte, 

devendo essa ser para uso próprio, o que no caso em tela não se 

vislumbra, porquanto, conforme narrado nos autos, a parte reclamante 

aduz que reside em imóvel alugado, todavia, não colacionou aos autos 

provas suficientes, capazes de demonstram que, de fato, arca com 

alugueis. Ademias, observa-se que ausência de valor atribuído ao 

contrato de aluguel celebrado entre as partes incorre na inexistência de 

valor da causa tangível, fato que impede o prosseguimento da presente 

demanda, isso porque as causas no sistema dos juizados especiais cíveis 

necessitam obrigatoriamente de valor líquido da causa, nos termos do art. 

38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Desse modo, impõe reconhecer a 

impossibilidade de sequência do feito neste Juizado Especial Cível. Anoto 

que a presente demanda se assemelha a imissão na posse, procedimento 

especial que não é comportado no âmbito dos juizados, conforme 

preceitua o diploma norteador, Lei 9.099/95. Assim sendo, evidente a 

incompatibilidade com o procedimento dos juizados especiais. Posto isso, 

com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, e nos fundamentos 

expendidos, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusas 

as vias impugnativas, arquive-se. Intime-se a parte requerente. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000990-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA INACIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000568-18.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KATIA INACIO DAS NEVES REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

SENTENÇA VISTOS Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS movido por KÁTIA DAS NEVES em desfavor de MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, todos qualificados nos autos. 

O demandante alega que detém a posse da unidade n. 103, bloco A, do 

Condomínio Parque Chapada Diamantina. Assevera que o imóvel possui 

encanamento de gás, sendo vedada a entrada de botijão de gás no interior 

das unidades. Registra que o Condomínio solicitou, no dia 06/12/2019, o 

fechamento das válvulas do encanamento no interior das unidades do 

bloco A, a fim de realizar inspeções e testes para verificação na rede de 

distribuição interna do gás. Registra que o teste realizado em 11/12/2019 

constatou o vazamento do gás na rede de distribuição. Ressalta que 

inexiste previsão para reparação do encanamento de gás. Afirma que os 

moradores estão impedidos de preparar sua comida, tendo que 

desembolsar valores para a compra de marmitex/lanches para se 

alimentarem, além de eletromésticos elétricos. Assegura que o vazamento 

de gás pode ocasionar problemas de saúde. Requer, em tutela de 

urgência, a reparação/substituição na tubulação de gás bloco A, do 

Condomínio Parque Chapada Diamantina situado em Cuiabá-MT. Pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de recebimento e 

processamento do feito. O artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, estabelece que: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará 

em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 

excetuada a hipótese de conciliação. No caso, o objeto dos autos se trata 

de suposto vazamento de gás no Condomínio Parque Chapada Diamantina, 

bem como a demora da reparação. Posto isso, constato a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial para averiguar o 

vazamento de gás no local, sua origem e a reparação. Assim, resta 

evidente a incompetência deste juízo em apreciar e julgar a demanda, uma 

vez que se trata de elaboração de prova complexa, não admitida no 

Juizado Especial (artigo 35, da Lei n. 9.099/1995). Assim, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO 

DA RECLAMANTE DE QUE O VIZINHO CONSTRUIU PAREDE SOBRE O 

MURO POR ELA CONSTRUÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CAUSA 

COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Constatada a 

necessidade de perícia para a averiguação de invasão do espaço alheio 

na hipótese de CONSTRUÇÃO de parede sobre MURO VIZINHO, deve ser 

declarada a incompetência do juizado especial, ante a vedação de análise 

de matérias complexas, conforme se extrai da interpretação teleológica do 

caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4°, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos 

benefícios da justiça gratuita, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 

1.060/50. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 

0026426-83.2011.8.11.0001, 264268320118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2013, 

Publicado no DJE 11/06/2013) Com isso, o autor deverá adentrar na justiça 

comum para requerer seu intento. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial e, por corolário, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/1995. Sem condenação em custas e 

honorários. Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000602-90.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELTON MACIEL DOS SANTOS REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

SENTENÇA VISTOS Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS movido por ELTON DOS SATOS em desfavor de MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, todos qualificados nos autos. 

O demandante alega que detém a posse da unidade n. 409, bloco K, do 

Condomínio Parque Chapada Diamantina. Assevera que o imóvel possui 

encanamento de gás, sendo vedada a entrada de botijão de gás no interior 
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das unidades. Registra que o Condomínio solicitou, no dia 06/12/2019, o 

fechamento das válvulas do encanamento no interior das unidades do 

bloco A, a fim de realizar inspeções e testes para verificação na rede de 

distribuição interna do gás. Registra que o teste realizado em 11/12/2019 

constatou o vazamento do gás na rede de distribuição. Ressalta que 

inexiste previsão para reparação do encanamento de gás. Afirma que os 

moradores estão impedidos de preparar sua comida, tendo que 

desembolsar valores para a compra de marmitex/lanches para se 

alimentarem, além de eletromésticos elétricos. Assegura que o vazamento 

de gás pode ocasionar problemas de saúde. Requer, em tutela de 

urgência, a reparação/substituição na tubulação de gás bloco k, do 

Condomínio Parque Chapada Diamantina situado em Cuiabá-MT. Pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de recebimento e 

processamento do feito. O artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, estabelece que: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará 

em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 

excetuada a hipótese de conciliação. No caso, o objeto dos autos se trata 

de suposto vazamento de gás no Condomínio Parque Chapada Diamantina, 

bem como a demora da reparação. Posto isso, constato a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial para averiguar o 

vazamento de gás no local, sua origem e a reparação. Assim, resta 

evidente a incompetência deste juízo em apreciar e julgar a demanda, uma 

vez que se trata de elaboração de prova complexa, não admitida no 

Juizado Especial (artigo 35, da Lei n. 9.099/1995). Assim, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO 

DA RECLAMANTE DE QUE O VIZINHO CONSTRUIU PAREDE SOBRE O 

MURO POR ELA CONSTRUÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CAUSA 

COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Constatada a 

necessidade de perícia para a averiguação de invasão do espaço alheio 

na hipótese de CONSTRUÇÃO de parede sobre MURO VIZINHO, deve ser 

declarada a incompetência do juizado especial, ante a vedação de análise 

de matérias complexas, conforme se extrai da interpretação teleológica do 

caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4°, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos 

benefícios da justiça gratuita, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 

1.060/50. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 

0026426-83.2011.8.11.0001, 264268320118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2013, 

Publicado no DJE 11/06/2013) Com isso, o autor deverá adentrar na justiça 

comum para requerer seu intento. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial e, por corolário, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/1995. Proceda-se o cancelamento 

da audiência. Sem condenação em custas e honorários. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. DR. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021670-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021670-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

MORAES DA SILVA POLO PASSIVO: SICREDI CENTRO NORTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021677-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021677-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARQUES DO PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA 

PEREIRA LEITE POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020126-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020126-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA DESPACHO 

INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por 

Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3083 de 3769



Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021696-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021696-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EIVANILDA DAS 

GRACAS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010586-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA LIBERATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA BORGES OAB - MT26561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010586-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA LIBERATO EXECUTADO: 

MARCIO LEANDRO DE PAULA DESPACHO VISTOS Trata-se de Ação de 

Excução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber o pleito como 

execução de título extrajudicial, uma vez que não preenche os requisitos 

do artigo 784, do Código de Processo Civil, por clara ausência de título 

executivo. Friso que o acordo celebrado entre as partes por meio do SAI 

necessita de homologação do Magistrado para repercutir seus efeitos 

jurídicos e legais. Posto isso, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a exordial, a fim de regularizar a exordial, sob pena 

de extinção. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020162-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER FIGUEROA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020162-52.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: JENIFFER FIGUEROA DE OLIVEIRA DESPACHO INICIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, 

com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021702-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE REZENDE DOS SANTOS OAB - MG113003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021702-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

BARBOSA ANTUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

REZENDE DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008716-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM BERTOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008716-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE SERAFIM BERTOLOTO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

DESPACHO VISTOS Trata-se de Reclamação formada pelas partes acima 

indicadas. O demandante pleiteia pela redesignação da audiência. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que as passagens aéreas juntadas ao feito comprovam a 

impossibilidade de a parte comparecer no ato. Ressalto que a concessão 

do pedido não acarreta qualquer prejuízo ao demandado e, 

ainda,encontra-se em consonância com os princípios da celeridade e 

economia processuais. Assim, DEFIRO o pedido e DETERMINO a 

redesignação da audiência. Intimem-se as partes para comparecerem, 

consignando-se as advertências legais. Às providências. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010439-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO PAES DE CAMARGO REQUERIDO: MONICA 

CRISTIANE MOREIRA CRISPIM Vistos. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito que BENEDITO PAES 

DE CAMARGO move em face de MÔNICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM. O 

demandante manifestou pela suspensão do feito para localizar o 

demandado. Analisando os autos, constato que o pedido merece 

acolhimento em parte, visto que o demandado não fora localizado no 

endereço indicado na exordial. Ressalto a impossibilidade de suspensão 

do feito por encontrar em dissonância com os princípios da celeridade e 

economia processuais, que norteiam a Lei n. 9.099/95. Assim, DEFIRO EM 

PARTE o pedido. INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço atualizado do demandado. Após o cumprimento, 

REDESIGNE-SE audiência de conciliação e INTIMEM-SE as partes para 

comparecem no ato, consignando-se as advertências legais. CITE-SE o 

demandado para apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da audiência, sob pena de revelia. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020221-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO GOMES FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020221-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOAO AUGUSTO 

GOMES FERRAZ DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020207-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (EXECUTADO)

ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020207-56.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS, 

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS DESPACHO INICIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004846-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS FERNANDA GARCIA GONZALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004846-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALINE SIQUEIRA NEGRAO EXECUTADO: ISIS FERNANDA 

GARCIA GONZALEZ Vistos etc. Trata-se de ação de execução formada 

entre as partes acima indicadas. O requerente manifestou pela alteração 

da ação de execução de título extrajudicial para ação de cobrança. 

Analisando os autos, constato que a petição aportada ao feito não 

preenche os requisitos estabelecidos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil. Isso porque deixou de especificar os fatos, fundamentos e 

pedidos, bem como o valor da causa, o que impede o recebimento neste 

momento. Posto isso, INTIME-SE o autor para emendar a exordial, a fim de 

retificar a petição de acordo com o artigo 319, do CPC, sob pena de 

extinção. Às providências. JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003123-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELLO HENRIQUE SILVA DO CARMO REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. DESPACHO VISTOS 

Trata-se de ação de indenização por danos morais formada entre as 

partes acima indicadas. O requerente pleiteia pela desistência do feito. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

acolhimento, visto que deixou de comparecer na audiência sem 

justificativa, o que ensejou a extinção do feito, conforme a sentença 
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proferida em 14/10/2019. Registro que, em razão da extinção do feito, 

ocorreu preclusão ao pedido de desistência. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido do autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020383-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SOUZA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020383-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GOLDEN GREEN RESIDENCE EXECUTADO: RAQUEL SOUZA 

DE MAGALHAES DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020299-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DE ALMEIDA LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020299-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: GISLAINE DE ALMEIDA LOURENCO DESPACHO INICIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, 

com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021715-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021715-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JACOB MENDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004139-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004139-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO EXECUTADO: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA Vistos etc. Trata-se 

de ação formada entre as partes acima indicadas. Intime-se a parte 

Reclamante para manifestar-se acerca da exceção de pré- executividade 

opostas nestes autos, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Às 

providências. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003607-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON GLORIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação formada entre as partes acima indicadas. O autor requer 

a redesignação da audiência. Defiro o pedido de redesignação da 

audiência, formulado pela parte reclamante, visto que a declaração 

aportada ao feito comprova a impossibilidade de comparecer no ato por 

desempenhar a atividade laborativa em outro Município. Ademais, a 

concessão do pleito encontra-se em consonância com os princípios da 

celeridade e economia processuais. Registro que a concessão do pleito 

não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado. Portanto, DEFIRO o pedido 

e determino à Secretaria da Vara que redesigne a aludida audiência 

conforme a disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para 

comparecer na audiência, consignando-se as advertências legais. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON PACHECO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003228-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALISSON PACHECO DOS REIS REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. Trata-se de ação formada 

pelas partes acima mencionadas. O autor manifestou pela desistência do 

feito. Analisando os autos, constato que o pedido do autor não merece 

acolhimento, visto que deixou de comparecer na audiência de conciliação, 

ensejando a prolação da sentença de extinção por contumácia. Assim, 

resta evidente a preclusão ao direito de solicitar a desistência do feito. 

Com isso, indefiro o pedido do id 24954475. Cumpra-se a sentença 

efetuando-se o arquivamento do feito após o trânsito em julgado. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021735-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILO ALEXANDRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021735-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMILO 

ALEXANDRE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA POLO PASSIVO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021431-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021431-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA S/A DESPACHO VISTOS Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

requerido emitiu fatura no valor de R$ 9.626,74 (nove mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), relativa a recuperação, 

porém aduz que desconhece a cobrança por ausência de irregularidade. 

Requer o restabelecimento do serviço em sede de tutela de urgência. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a exordial e 

apreciar o pedido de urgência, neste momento, porquanto o demandante 

deixou de comprovar sua qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 

135, do FONAJE. Além disso, o autor deixou de juntar o histórico de 

consumo/pagamento retirado na página da empresa requerida. Assim, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, bem como juntar o 

histórico de consumo/pagamento das faturas de energia elétrica, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, concluso para arquivamento. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LEANDRO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007552-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA LEANDRO LOBO REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A DESPACHO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANO MORAL formado pelas partes acima 

indicadas. Intime-se a parte Recorrente para no prazo de 48 horas efetuar 

recolhimento de preparo recursal. Intime-se a parte contrária, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo 

acima estipulado, com ou sem manifestação da Recorrente, voltem-me os 

autos conclusos. Às Providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019908-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar, no prazo legal, acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008716-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM BERTOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017765-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 31/01/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012738-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON PEREIRA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

HEVELIN APARECIDA DA SILVA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LLAF - VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO OAB - SP175647 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013775-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar no prazo legal, acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019416-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGUIAR PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DOS SANTOS SILVA OAB - MT24712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021755-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021755-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010421-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALICE DA SILVA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 
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AUTORA para, se manifestar no prazo legal, acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010421-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALICE DA SILVA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar no prazo legal, acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021756-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER BESSA LINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021756-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HEBER BESSA 

LINO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021757-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021757-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021758-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PRADO RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021758-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTINA 

PRADO RICARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003618-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE CASTILHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELASILMA APARECIDA DE PAULA FURTUOSA (REQUERIDO)

LUIZ FRANCALINO DA COSTA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020470-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar no prazo legal, acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006045-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. LEMOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, verifico que a parte Promovida não foi 

devidamente citada para a audiência de conciliação. Designe-se nova 

audiência de conciliação e cite-se a parte Promovida no NOVO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO PROMOVENTE, por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as conseqüências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011567-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012028-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA SOARES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (REQUERIDO)

ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0050594-09.2018.8.16.0182

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCELINO DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NILSON DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 0050594-09.2018.8.16.0182. 

REQUERENTE: PAULO MARCELINO DA SILVA LISBOA REQUERIDO: 

SEBASTIAO NILSON DA SILVA - ME DESPACHO Vistos. I. Cumpra-se na 

forma deprecada, expedindo-se o mandado de penhora. II. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da presente 

Deprecata e seus respectivos dados. III. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo. 

IV. Às providências. V. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021694-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO JOSE DAMASCENO PAIVA OAB - GO55885 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA SILVA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021694-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JUMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

EXECUTADO: CLAUDINEIA SILVA ALMEIDA - ME DESPACHO Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou 

de juntar os títulos executivos (duplicatas), documento pessoal da parte 

autora e comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021770-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021770-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO COSTA 

E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021772-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE FELIPE DAVID REIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021772-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE FELIPE 

DAVID REIS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021774-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO MARCONDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021774-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIO 

MARCONDES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA 

FERNANDA AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021776-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ROSANE DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DA SILVA SANTANA OAB - MT13658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021776-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELY ROSANE 

DA SILVA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANE DA 

SILVA SANTANA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021785-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DUARTE BOM DESPACHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021785-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO JOSE 

DUARTE BOM DESPACHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. LEMOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021795-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DAYANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021795-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA DAYANE 

DA SILVA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021803-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE ALMEIDA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021803-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE DE 

ALMEIDA BENEVIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021818-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021818-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FIRMINIA 

MENDES PEREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021848-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021848-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBENS 

BERNARDO DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021185-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIA PEDROLINA DA PAIXAO PEREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021424-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE MIRANDA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021185-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIA PEDROLINA DA PAIXAO PEREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 
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para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021343-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANA EMILIA FERREIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021185-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIA PEDROLINA DA PAIXAO PEREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021171-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AYOUB GIGLIO - ME (EXEQUENTE)

KITCHENS DECORACOES PLANEJAMENTO DE INTERIORES E COMERCIO 

LTDA (EXEQUENTE)

KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AYOUB GIGLIO OAB - 688.907.021-68 (REPRESENTANTE)

AMERICO FERREIRA DA SILVA OAB - 011.015.508-48 (REPRESENTANTE)

MARCOS DA SILVA OAB - 038.354.238-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE POZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008299-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

1. Recebo o recurso aviado em seu efeito devolutivo, pois presentes os 

requisitos de admissibilidade; 2. As contrarrazões já foram apresentadas, 

devendo o feito ser encaminhado de imediato para a Turma Recursal 

Única; Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009379-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUARIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

1. Recebo o recurso aviado em seu efeito devolutivo, pois presentes os 

requisitos de admissibilidade; 2. As contrarrazões já foram apresentadas, 

devendo o feito ser encaminhado de imediato para a Turma Recursal 

Única; Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009382-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI FAUSTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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Compulsando os autos, constata-se que o recurso inominado interposto 

pela recorrente, no id. 26343489, encontra-se intempestivo. Em análise 

das movimentações, verifica-se que a sentença fora publicada no Diário 

de Justiça Eletrônico na data 28/11/2019, tendo sido o recurso interposto 

na data 16/12/2019. Decorrido, portanto, o prazo legal para interposição 

da peça recursal. Isto posto, deixo de receber o recurso inominado ante a 

sua INTEMPESTIVIDADE. Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008299-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

1. Recebo o recurso aviado em seu efeito devolutivo, pois presentes os 

requisitos de admissibilidade; 2. As contrarrazões já foram apresentadas, 

devendo o feito ser encaminhado de imediato para a Turma Recursal 

Única; Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017980-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em atenta análise dos autos verifico que o endereçamento da peça inicial 

foi direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, DECLINO 

da competência para processar e julgar o presente feito, em favor daquele 

Juizado, DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013325-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que o reclamante, no id. 26797980, 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, tendo, inclusive, 

juntado atestado médico, conforme id. 26797983. Assim, acolho a 

justificativa apresentada pelo reclamante, razão pela qual, determino a 

designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013780-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DO OURO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013780-43.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DO OURO II EXECUTADO: RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA Diante da inércia da parte interessada, arquivem-se 

estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004250-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro o pedido juntado no id.25111661. Proceda a secretaria com as 

retificações necessárias. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003316-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CAMPOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003316-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: CRISTIANO 

CAMPOS RODRIGUES Diante da inércia da parte interessada, arquivem-se 

estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021871-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021871-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NAYARA 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021875-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021875-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AUGUSTO 

CESAR DE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: BANCO PAN e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021848-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021848-79.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. DESPACHO VISTOS Considerando que a Portaria n. 

644/2019 determina a apreciação de processos urgentes ao Juiz 

Plantonista a partir das 15 horas de 19/12/2019, DEIXO de apreciar o 

pedido do autor. Remetam-se os autos ao Juízo Plantonista, conforme o 

artigo 1º, da Portaria n. 644/2019. Às providências. DR. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021879-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIUILLIANS SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021879-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIUILLIANS 

SILVA GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR, RENAN NADAF GUSMÃO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021881-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VILLANOVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LEOPOLDINA PASCHOAL CORDEIRO PIRES OAB - SP192471 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021881-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

VILLANOVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

LEOPOLDINA PASCHOAL CORDEIRO PIRES POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021883-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021883-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULHO CEZAR 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA GOMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a reclamante para manifestar-se acerca da petição juntada no 

id.2455167, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIEL RAMOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro o pedido realizado na audiência de conciliação, cite-se a parte 

Reclamada no endereço apresentando pelo Requerente via Oficial de 

Justiça. Designe-se nova audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012012-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DECOLAR.COM LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Indefiro o pedido de suspensão dos autos, tendo em vista os princípios 

que regem os Juizados Especiais, notadamente o da celeridade e 

economia processual. Intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar novo endereço, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006735-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR TEODORO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006735-85.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ITAMAR TEODORO BORGES EXECUTADO: LUIZ ESPINDOLA 

VICTORIO Diante da inércia da parte interessada, arquivem-se estes 

autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002728-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

GIOVANA CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSE TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da petição juntada no id.25868294. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021888-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YANARA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021888-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:YANARA DA 

SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021902-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021902-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOICE RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021905-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021905-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL JOAO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021926-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVANGELISTA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021926-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

EVANGELISTA BRUNO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

FERNANDO BORGES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021957-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021957-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

ANTONIO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IARA VANESSA 

OLIVEIRA ARAUJO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021964-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEIRA GUIMARAES SCHUCHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - MT7819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021964-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA VIEIRA 

GUIMARAES SCHUCHT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021965-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON NUNES DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021965-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAVILSON 

NUNES DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021976-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021976-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021978-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021978-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021991-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021991-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILENE 

ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROBERTO MINORU OSSOTANI POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021992-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA KEIKO IWASHITA PINTO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021992-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OLGA KEIKO 

IWASHITA PINTO COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

JOSE LOPES DA SILVA BRITO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021999-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021999-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSELAINE 

CRISTINA OLIVEIRA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022004-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022004-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BERTULINO 

RODRIGUES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022009-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDSON CAMPOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022009-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS EDSON 

CAMPOS DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022019-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022019-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GEDEAO DOS 

SANTOS RODRIGUES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022021-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA DR LTDA - ME (REQUERENTE)

DROGARIA JM LTDA (REQUERENTE)

DROGARIA JR LTDA - EPP (REQUERENTE)

DROGARIA JR LTDA - EPP (REQUERENTE)

DROGARIA JK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO ALVES OAB - 266.185.161-53 (REPRESENTANTE)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

JAIRO ANTONIO MELLIM OAB - 142.662.868-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Interplayers Soluc?es Integradas S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022021-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DROGARIA JR 

LTDA - EPP e outros (4) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL 
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ANGELO CARROCIA, JOSE ANTONIO PAROLIN POLO PASSIVO: 

Interplayers Soluc?es Integradas S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022042-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022042-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022052-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022052-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022067-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEIR CARDOSO 

DE OLIVEIRA JUNIOR e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022073-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL DA CRUZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022073-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVAIL DA 

CRUZ PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022076-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LUZIA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022076-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE LUZIA 

DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022086-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022086-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:QUITERIA MARIA 

DUCA DE ANDRADE BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022090-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIONICE GALDINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022090-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURIONICE 

GALDINA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022094-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SIMOES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022094-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENI SIMOES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO 

FERREIRA CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022122-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022122-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

MARCELINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022126-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDI OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022126-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDI 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022138-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO DE SOUSA AYRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022138-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PABLO 

LEONARDO DE SOUSA AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022154-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO WELITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022154-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

WELITON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

BASTOS DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3100 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022171-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022171-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARIANNA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022181-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022181-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ORIVALDO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022218-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022218-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GERSON 

AMADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022225-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHAMOUNYER ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022225-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DHAMOUNYER 

ROCHA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022227-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022227-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAN DE 

OLIVEIRA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022238-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022238-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022251-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYAN ELAN RAMOS LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1022251-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCYAN ELAN 

RAMOS LINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES 

DE PINHO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 24 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022257-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022257-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

ROBERTO GERMANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 25 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022260-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JESUS GOMES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022260-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO JESUS 

GOMES MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 25 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022265-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022265-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMERE DE 

LIMA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSIMERE DE LIMA 

FONSECA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022266-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIQUEIRA DE PONTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022266-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO 

SIQUEIRA DE PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022281-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022281-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

RODRIGUES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022282-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDA BATISTA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022282-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIVALDA 

BATISTA LOURENCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022287-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA JULIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022287-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALZIRA JULIA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022313-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA MILENE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022313-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MICAELA MILENE 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022331-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022331-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTA MARTINS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022340-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO PEREIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022340-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO 

APARECIDO PEREIRA NETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSELAINE DUARTE GONZAGA POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022368-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022368-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELLEN ALVES 

DA SILVA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022373-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022373-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILSON 

LOPES DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3103 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022387-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CARLOTA DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022387-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA AMELIA 

CARLOTA DOS SANTOS QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022401-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIL RODRIGUES DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022401-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONIL 

RODRIGUES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

BERALDO BARROS POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022403-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DAVINA DE ARAUJO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022403-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRINA 

DAVINA DE ARAUJO CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022406-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE FLANOFA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022406-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVESTRE 

FLANOFA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022410-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022410-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA DE 

SOUZA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022418-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RIBEIRO MARQUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022418-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

RIBEIRO MARQUES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022428-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE PAULA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022428-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ANTONIO DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022431-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

TRIUNFO CONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022431-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRO DIAS DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIONE BRANDAO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO PAN e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022458-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO LOUREIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022458-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO LOUREIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022472-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE XAVIER FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022472-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE XAVIER FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022478-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SCHUAVAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R JOSE DA SILVA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022478-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OZEIAS 

SCHUAVAB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: R JOSE DA 

SILVA & CIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022484-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PERES DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022484-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE AUGUSTO 

PERES DE PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022489-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA WERNECK DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022489-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA 

WERNECK DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN DEUS 

RIBAS POLO PASSIVO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022499-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYWID GOMES BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022499-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEYWID GOMES 

BENELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON LISANDRO VEIGA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022507-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022507-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ANGELICA 

DE ARAUJO WERNECK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN DEUS 

RIBAS POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022516-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCEL DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022516-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO MARCEL 

DE CAMPOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRO 

ALBERTO DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: GOLDEN NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANA D ARC 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIER ANDRADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAVIER 

ANDRADE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIZ DE 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000040-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO 

THEODORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000041-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANE 

APARECIDA MACEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIKELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIKELLE 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000068-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

DE SOUZA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR, AILSON PAULINO RAMOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA DE ARRUDA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA CRISTINA 

DE ARRUDA CLARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLA MARISE 

DESTRO RAMOS RISQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAOLA 

RISQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BUENO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000104-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BUENO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CANCIO HOUKLEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELY 

CANCIO HOUKLEF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON MACEDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEYVISON 

MACEDO BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000126-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

JOSE DA SILVA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GUIMARAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000129-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGDA 

GUIMARAES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

SAMPAIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLONJO RODRIGUES CORREIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA POLO PASSIVO: SOLONJO RODRIGUES CORREIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

THADEU GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIUSCIA 

THEREZINHA FURTADO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSKELLY 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA SANTOS 

DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE CRISTINA RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZULEIDE 

CRISTINA RODRIGUES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERI ALVES DA SILVA OAB - 284.174.021-87 (REPRESENTANTE)

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000227-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE VASCONCELOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS HONORIO DE CASTRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE DE SOUZA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000236-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO JOSE 

DE SOUZA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE 

MAIZA KESSLER DOS SANTOS, BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: WEBJET LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000238-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

NUNES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000240-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000252-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ALICE 

SILVA DE SOUSA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA 

TOME FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANE 

OLIVEIRA DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KARINI ANDRADE YEGROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARINI 

ANDRADE YEGROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

PEREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009806-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FIGUEIREDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GUEDES HURTADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000289-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

GUEDES HURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012419-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL PAIVA MACHADO POLO PASSIVO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009613-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 
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expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO LIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO AUGUSTO 

BULHOES LEITE, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA POLO PASSIVO: 

IMPERIO MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CRISTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIANE 

CRISTINA DA COSTA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000316-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAN RIBEIRO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINICE DE FÁTIMA DA 

CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

RODRIGUES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA MARIA 

LIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA TEREZINHA GORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANIA 

TEREZINHA GORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000355-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

WIECZOREK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYDES JORGE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000378-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCYDES 

JORGE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA 

GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TURATI PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000389-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA TURATI 

PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA 

ESPERANCA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011602-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000394-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILENE 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008373-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VALDIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008373-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VALDIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000399-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILIA PEREZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR 

POLO PASSIVO: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY AMORIM CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CASTRO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

DAIANA GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000407-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA KELLY 

AMORIM CARNAUBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE 

GABRIELLE DA SILVA POLO PASSIVO: MARILENE CASTRO PEREIRA 

LIMA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012690-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011668-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELIVAN ACELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE- Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3114 de 3769



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000418-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELEN PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021676-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021676-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA CRISTINA RONDON MONGE DOS SANTOS DE FRANCA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000431-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: BARBARA CRISTINA RONDON MONGE DOS SANTOS DE 

FRANCA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000438-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: SUELLEN RODRIGUES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006103-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DE MUSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MANGONI BARROS ANTUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000443-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 
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PASSIVO: ALINE MANGONI BARROS ANTUNES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000457-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRINA 

MIRANDA GOMES FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA 

FATIMA ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000465-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO DIAS 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO DIAS DA COSTA 

POLO PASSIVO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000483-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA 

FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ENILDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000500-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ENILDES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS ISIDORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO DOS 

SANTOS ISIDORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3116 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARSAL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000519-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

MARSAL OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005479-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELEN ZDZIARSKI OAB - PR88616 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000549-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACYRA DE 

OLIVEIRA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA APARECIDA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000553-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANUZA 

APARECIDA DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000561-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR 

ROBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013426-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000570-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

APARECIDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

CANTARELLI POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013515-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARLIENE PATRICIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016554-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA JACINTO BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016554-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MADALENA JACINTO BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO VISTOS Trata-se de 

Reclamação formada pelas partes acima indicadas. O requerente alega 

que o requerido descumpriu a decisão que concedeu o pedido de abster a 

suspensão do serviço, requerendo a intimação da parte para cumprir e a 

majoração da multa. O pedido do autor foi concedido em 08/01/2020. O 

requerido alega que o corte de energia decorreu de fatura divergente ao 

objeto dos autos. Posto isso, ante a informação apresentada, determino a 

intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos, sob pena de preclusão. Após, concluso para análise de decisão de 

tutela de urgência. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000572-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVA APARECIDA 

LUCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS 

POLO PASSIVO: LOJAS DONA DO LAR LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012098-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012098-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006219-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000580-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

LOPES VIEIRA VIDAURRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

LOPES VIEIRA VIDAURRE POLO PASSIVO: BOOKING.COM BRASIL 

SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA JAQUELINE DO CARMO ALVES ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010851-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006611-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000598-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILVAN ALVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN SANTOS 

DAMACENO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA 

FATIMA ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000639-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

JESUS DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ELLEN MIRANDA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000642-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTH ELLEN 

MIRANDA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS ERMISDORFF TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000653-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEREMIAS 

ERMISDORFF TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000655-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARINA DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUROFACIL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000670-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON LUIZ 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, 

MARINE MARTELLI POLO PASSIVO: EUROFACIL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SONIA CORREA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000673-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA CORREA 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK WILLIAN DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000679-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENOK WILLIAN 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000681-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000687-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000252-05.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A, 

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que 

celebrou contrato com o primeiro demandado relativo a empréstimo 

consignado, parcelado em 58 vezes no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais). Assevera que a última parcela não fora descontada em sua folha 

de pagamento, razão pela qual entrou em contato com a empresa, sendo 

informada que a cobrança iria ocorrer no mês subsequente. Registra que 

o segundo suplicado incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Aduz que não possui relação jurídica com a empresa. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição, bem como a intimação das instituições 

financeiras para aportarem ao feito o boleto para quitação. Analisando os 

autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do 

autor, já que deixou de juntar ao feito o contrato consignado celebrado 

com o Banco BMG S/A. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, aportando ao feito o contrato, objeto da lide, sob 

pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000705-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETH 

SANTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULISSES GARCIA 

NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000380-25.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO Vistos em correição. Trata-se de Ação de Revisão de 

Cobrança Indevida formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que, em 11/11/2019, recebeu fatura no valor de R$ 689,87 

(seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e, no mês de 

dezembro recebeu cobrança superior. Aduz que as cobranças não 

condizem com o consumo realizado na unidade consumidora. Requer a 

abstenção de suspensão do fornecimento do serviço. Analisando os 

autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do 

autor, visto que deixou de especificar os pedidos de urgência e ao final do 

processo. Além disso, a parte deixou de indicar, de forma expressa, a (s) 

cobranças que pretende discutir nesta demanda. Friso que os pedidos 

devem ser específicos, conforme o artigo 319, IV, do Código de Processo 

Civil. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, a fim de especificar seus pedidos, sob pena de 

extinção, conforme o artigo 3211, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT15063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000715-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA 

ARRUDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER 

JAQUELINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021881-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VILLANOVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LEOPOLDINA PASCHOAL CORDEIRO PIRES OAB - SP192471 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021976-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021978-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022052-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022507-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006054-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021431-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022171-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MONTEIRO MEDINA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000749-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ANDERSON MONTEIRO MEDINA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIEL RAMOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021677-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012910-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

IPE COMUNICACAO CRIATIVA SERVICOS E INDUSTRIA EIRELI 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. LEMOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GIORDANO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000768-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUGO 

GIORDANO SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO, LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000777-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAONI DA SILVA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NIVALDO CAREAGA POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000778-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORAH 

CRISTINA PEREIRA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000796-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANIL ANA DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORACOES SPE LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES CASTANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000807-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

RODRIGUES CASTANHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000817-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONY DE ABREU 

MUNHOZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ 

POLO PASSIVO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000819-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000814-14.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Visto em correição. Trata-se 

de Ação de Repetição de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que o 

demandado enviou conta de energia elétrica com vencimento em 

26/01/2020, na quantia de R$ 3.123,39, sendo incluída a fatura na quantia 

de R$ 130,06, referente a parcelamento. Assevera que entrou em contato 

com o demandado para informar o motivo da cobrança, sendo informado 

que se trata de recuperação de consumo. Requer, em tutela de urgência, 

a suspensão do Termo de Inspeção e a suspensão da fatura. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de receber a exordial e apreciar o pedido de urgência, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE, bem 

como o contrato social da empresa e o histórico de pagamento/consumo 
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de energia. Além disso, o demandante acostou ao feito o documento 

pessoal e comprovante de endereço ilegíveis. Assim, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de 

comprovar sua qualificação tributária de acordo com o Enunciado n. 135, 

do Fonaje, bem como juntar o documento pessoal, o comprovante de 

endereço, o histórico de consumo/pagamento das faturas de energia 

elétrica, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. No mesmo prazo, deverá o demandante informar os processos 

que ajuizou contra a empresa relativo ao mesmo fato, a fim de averiguar 

eventual conexão/ continência entre as demandas. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA LUIZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000829-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA LUIZA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000835-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAXSUEL 

SANTOS DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA 

FRANCO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008646-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000200-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

DESPACHO Vistos em correição. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que o demandado inseriu seu nome no rol de mal pagadores, porém afirma 

que não possui débito com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

apreciar, neste momento, o pedido do autor, já que deixou de juntar ao 

feito o comprovante de endereço, bem como o extrato da restrição emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o comprovante de 

endereço, bem como o extrato da restrição emitido pelos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040180-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

jose carlos alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040180-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

jose carlos alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011953-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012917-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009165-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR MAURICIO GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009165-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WLADIMIR MAURICIO GASPAR REQUERIDO: MASTER 

OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA DESPACHO Vistos em 

correição Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formada pelas partes 

acima indicadas. Verifica-se que o requerido não fora localizado no 

endereço indicado pelo autor na exordial. Assim, determino a intimação do 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado do requerido. Com a apresentação de novo endereço, 

REDESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a disponibilidade de 

pauta deste Juizado Especial. Cite-se o requerido e Intimem-se, as partes 

para comparecerem ao ato conciliatório, devendo constar no mandado de 

citação, todas as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, observando a 

determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, 

referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005876-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDERSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A DESPACHO Vistos em correição. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais formada entre as partes acima indicadas. O 

requerente manifestou pela redesignação da audiência, em virtude da 

audiência designada pelo JUVAM. Analisando os autos, constato que o 

pedido do autor merece acolhimento, pois aportou ao feito documento 

emitido pelo JUVAM que comprova a redesignação de audiência na mesma 

data. Ademais, a concessão do pedido encontra-se em consonância com 

os princípios da celeridade e economia processuais. Posto isso, Defiro o 

pedido do requerente. Determino a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes 

para comparecer ao ato conciliatório. Consigno que a ausência do 

comparecimento do autor implicará na extinção do feito (artigo 51, I, da Lei 

9.099/95). Caso o demandado deixe de comparecer no ato ocasionará sua 

revelia (artigo 20, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, observando a 

determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, 

referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE CLAYTON NEVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007105-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: WALLACE CLAYTON NEVES DE 

LIMA DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de Ação de Exibição 

de Documento c/c Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O 

requerente pleiteou pela suspensão do feito sine die, a fim de localizar o 

endereço do demandado. Analisando os autos, constato que o pedido do 

requerente não merece acolhimento, visto que a suspensão sine die fere 

os princípios da celeridade e economia processuais, que norteiam a Lei n. 

9.099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito sine die e 

determino que a parte reclamante indique, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

endereço atualizado do requerido. Com a apresentação do novo endereço 

do suplicado, REDESIGNE-SE audiência de conciliação. Cite-se o requerido 

e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. 

Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 
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não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cumpra-se, observando a determinação contida 

no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007861-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEIZE MENDES DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007861-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DEIZE MENDES DA SILVA AMORIM REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO Vistos em Correição. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais formada entre as partes acima indicadas. O requerente 

afirmou que fraturou uma parte, requerendo a redesignação da audiência. 

Analisando os autos, constato que o pedido do autor merece acolhimento, 

visto que aportou ao feito o atestado médico que comprova a enfermidade 

acometida pela parte. Assim, Defiro o pedido de redesignação da 

audiência formulado pela parte reclamante. Portanto, determino a 

redesignação a aludida audiência conforme a disponibilidade de pauta. 

Intimem-se as partes para comparecer ao ato conciliatório. Consigno que o 

não comparecimento pessoal do autor na audiência implicará na extinção 

do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Consigno, ainda, 

que a ausência do comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se,observando a determinação contida no artigo 2º, 

do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000874-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEVINA 

BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIGUEL ANGELO CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO GONCALO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000876-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

SAWAMURA DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIUSEPPE 

ZAMPIERI POLO PASSIVO: AECIO GONCALO DA COSTA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINICKER DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000878-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINICKER DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELA MIRAGLIA JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATER PRIME SISTEMA DE ABASTECIMENTO PREDIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007893-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ARIELA MIRAGLIA JAUDY REQUERIDO: WATER PRIME SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO VISTOS EM 

CORREIÇÃO Processo em Ordem Trata-se de Ação de Cobrança formada 

pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que celebrou contrato 

com a empresa E 8 CONSULTORIAE SERVIÇOS LTDA– ME, que fora 

alterada para IDEAL PROCESSAMENTO DE ÁGUA LTDA – ME. Sustenta 

que a qualificação indicada nos autos encontra-se equivocada, 

requerendo a alteração, bem como a expedição de mandado de citação 

para o endereço situado a Rua Leônides de Carvalho, (Lot M Sutil), nº 111, 

Apto n° 1502, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP: 78.048-341. Analisando os 

autos, constato que as empresas E 8 CONSULTORIAE SERVIÇOS LTDA– 

ME e IDEAL PROCESSAMENTO DE ÁGUA LTDA – ME possuem o mesmo 
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CNPJ. Com isso, verifica-se que se tratam da mesma e pessoa jurídica, o 

que corrobora com as alegações do demandante. Posto isso, necessário 

o acolhimento do pedido do autor. Deste modo, Defiro o pedido do 

demandante. Determino que a Sra. Gestora proceda a alteração do nome 

da empresa executada para IDEAL PROCESSAMENTO DE ÁGUA LTDA – 

ME. Redesigne-se data da audiência de conciliação. Intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação que deve ser designada 

conforme a disponibilidade da pauta deste Juizado. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cumpra-se,observando a determinação contida 

no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004935-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUELI APARECIDA RANGEL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ZOOP 

TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME DESPACHO VISTOS 

EM CORREIÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais formada entre as partes acima citadas. O demandante 

manifestou pela decretação da revelia da empresa requerida. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada Zoop foi citada depois da 

data em que se realizou a audiência de conciliação, o que ensejou sua 

ausência no ato conciliatório. Assim, necessária a realização de audiência 

para possibilitar o acordo entre as partes, conforme os princípios que 

norteiam a Lei do Juizado Especial Cível. Posto isso,indefiro o pedido do 

autor e determino a designação da audiência de conciliação. intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação a ser designada 

conforme a pauta deste Juizado. Consigno que o não comparecimento 

pessoal do autor na audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Consigno, ainda, que a 

ausência do comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se,observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021466-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021466-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

MARIA OLIVEIRA DOS REIS DESPACHO INICIAL Vistos em correição. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se,observando a determinação contida 

no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DOS REIS SIGARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000881-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDETE DOS 

REIS SIGARINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021392-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021392-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL EXECUTADO: 

JORGE LUIS DA SILVA DESPACHO INICIAL Vistos em correição Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 
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do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se,observando a determinação contida no artigo 2º, 

do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021387-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL (EXECUTADO)

ROSELY DE SOUZA PIMENTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021387-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

WILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL, ROSELY DE SOUZA PIMENTEL 

DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte 

Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e 

não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para penhora online. Após a realização da penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES PEREIRA OAB - 033.541.331-55 (REPRESENTANTE)

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000886-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

ALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO 

SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES TENUTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RBVC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002436-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AQUILES TENUTA NETO REQUERIDO: RBVC COMERCIO E 

SERVICO DE INFORMATICA EIRELI - ME Despacho Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais formada entre as 

partes acima mencionadas. O requerente pleiteou pela decretação da 

revelia do demandado ou, alternativamente, pela citação do demandado 

por meio de carta precatória. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido de revelia do demandado, uma vez 

que não houve citação da empresa, conforme o AR aportado ao feito. 

Posto isso, necessário acolher o pedido de citação por carta precatória. 

Assim, Defiro o pedido e DETERMINO a citação do requerido por meio de 

carta precatória. Desta forma, determino que seja designada nova 

audiência de conciliação, conforme disponibilidade de pauta. Cite-se o 

requerido por missiva e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais . 

Cumpra-se,observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021485-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021485-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: EDNA 

DE SOUZA LIMA DESPACHO INICIAL Vistos em correição. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Cumpra-se,observando a 

determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, 

referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DE MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000898-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODOLPHO DE 

MATOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021634-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021634-88.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO 

EXECUTADO: LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ DESPACHO Vistos em 

Correição Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, 

com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. 

Cumpra-se,observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016842-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA AUXILIADORA NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016842-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - EPP REQUERIDO: 

ELVIRA AUXILIADORA NUNES DE SOUZA DESPACHO. Vistos. Trata-se de 

Carta Precatória da Comarca DE Campo Verde-MT. Compulsando os autos, 

nota-se que a carta itinerante fora parcialmente instruída, uma vez que 

deixou de aportar ao feito a procuração outorgada ao advogado e os 

documentos que instruem a exordial, sendo requisitos essenciais ao 

cumprimento do ato, nos termos do artigo 260, II do Código de Processo 

Civil: Art. 260 - São requisitos essenciais da carta de ordem, da carta 

precatória e da carta rogatória: I - a indicação dos juízes de origem e de 

cumprimento do ato; II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; III - a menção do ato 

processual, que lhe constitui o objeto; IV - o encerramento com a 

assinatura do juiz. (Grifei) Isto exposto, solicite-se ao Juízo Deprecante a 

cópia das peças acima indicadas, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

elencado no item “2.7.5. da Seção 07, da CNGC-CGJ-MT”, sob pena de 

devolução, independentemente do cumprimento. Comunique-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000900-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

VARJAO FORTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO 

FORTES POLO PASSIVO: KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000906-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEMIS ROGERIO 

RODRIGUES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ ALVARENGA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000940-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO LUIZ 

ALVARENGA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 
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GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PUBLIO ADRIANI BOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000942-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PUBLIO ADRIANI 

BOSSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO REUS BIASI, SILVIA 

CRISTINA PAIM BIASI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000950-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA 

MIRANDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRCE DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000959-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONIRCE 

DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR FELIX DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000965-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALENIR FELIX DE 

MIRANDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000974-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARIANO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000988-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

MARIANO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CASO 

BARBOSA POLO PASSIVO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE DA COSTA LANA (AUTOR)

KARLLA DANIELLY LUZ SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000991-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLLA 

DANIELLY LUZ SOUSA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P M M NAGAI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000996-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:R DIAS 

CONFECCOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA LAILA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: P M M NAGAI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH RIBEIRO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH RIBEIRO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021957-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022340-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO PEREIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010300-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE OAB - SP287723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3134 de 3769



275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021991-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACSON NIKY DOS SANTOS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001003-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACSON NIKY 

DOS SANTOS CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT15063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020645-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEISSEMAIRA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022418-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RIBEIRO MARQUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022489-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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HELENA WERNECK DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001014-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEIZIELLY DO 

NASCIMENTO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021361-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

GREICE APARECIDA MAGALHAES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021361-12.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL EXECUTADO: 

ADRIANO COSTA CAMPOS, GREICE APARECIDA MAGALHAES CAMPOS 

DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte 

Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e 

não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para penhora online. Após a realização da penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação contida no 

artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYDES JORGE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020139-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020576-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020631-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3136 de 3769



juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/02/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007541-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007541-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001029-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YASMIM SOUZA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021696-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON BEZERRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SILVEIRA GUERREIRO OAB - MT21840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001042-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALYSSON 

BEZERRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA SILVEIRA 

GUERREIRO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GANDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001048-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

GANDIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA, ANA MONICA CAMPOS MESQUITA POLO PASSIVO: AVIANCA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022373-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022478-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SCHUAVAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R JOSE DA SILVA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022387-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CARLOTA DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020624-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (REQUERENTE)

NATASSIA PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/01/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020624-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (REQUERENTE)

NATASSIA PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/01/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001084-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIETE SILVA DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)
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KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001101-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALED NASSER 

KARHAWI e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: S D ALLIEND NOTICIAS - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RAMOS GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001118-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: CLAUDETE RAMOS GOMES 

RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001128-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CORDEIRO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER MEIRA 

ARAUJO POLO PASSIVO: RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERACAO - 

EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005971-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010454-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010475-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALVA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008745-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDNA FAUSTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004441-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROQUE DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001130-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS ROQUE DE 

HUNGRIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS KENJI TANAKA 

POLO PASSIVO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE 

ATENDIMENTO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010951-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JONES SAGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011409-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011409-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004233-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CARVALHO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 
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executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES CORREIA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Frank York Pereira de Jesus (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000725-88.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

EURIPEDES CORREIA DE FREITAS EXECUTADO: FRANK YORK PEREIRA 

DE JESUS DESPACHO Vistos em correição Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O exequente alega que, na data 

de 26/07/2018, celebrou contrato de confissão de dívida com o devedor. 

Sustenta que o executado quitou apenas duas parcelas. o devedor deixou 

de quitar seis parcelas relativas a Requer, em liminar, o bloqueio das 

contas bancárias do executado no valor de R$ 25.723,00. Analisando os 

autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido, 

pois a parte deixou de juntar ao feito o demonstrativo do débito, conforme 

previsto no artigo 798, I, alínea b, do Código de Processo Civil. Assim, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao 

feito o demonstrativo discriminado do crédito atualizado, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido 

de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017012-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017012-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO FERREIRA ROCHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

c/c Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O autor alega o 

suplicado descumpriu a ordem judicial. Requer a fixação de termo inicial de 

incidência de multa e a aplicação no valor de R$ 2.000,00. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte, 

porquanto há indícios de que o suplicado descumpriu a decisão ao emitir 

cobrança de combate e fox premium. Ressalto a impossibilidade de incluir 

o termo inicial de descumprimento, em razão da necessidade de aguardar 

a manifestação da parte contrária. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido 

e DETERMINO a INTIMAÇÃO do requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos, bem como abster de cobrar os débitos, objetos 

da lide, conforme a decisão judicial, sob pena de majoração da multa. 

Após, intime-se o autor para manifestação no prazo de 05 dias. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 19/09/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB - MT19082/O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (REU)

 

PROCESSO n. 1001143-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ROSA DE 

ARAUJO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALI AKEMI 

NISHIYAMA, JULIANA MACHADO RIBEIRO POLO PASSIVO: FERNANDA 

TOMAZ MENDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-55.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEVI ROCHA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - CNPJ 09.296.295/0001-60 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001154-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO LEVI 

ROCHA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE 

PARDI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - CNPJ 

09.296.295/0001-60 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017947-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017947-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO CONCEICAO PAULO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A DESPACHO VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMADO PELAS PARTES ACIMA 

INDICADAS, todos qualificados nos autos. Cumpra-se a decisão. Às 

providências. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001164-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEY 

DORNELES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

DE SIQUEIRA LUZ POLO PASSIVO: ÁGUAS CUIABÁ S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022266-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIQUEIRA DE PONTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003364-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA DE PERBOYRE QUINDERE BONILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003364-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA DE PERBOYRE QUINDERE BONILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022017-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AURIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010228-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021010-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021015-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOLFO DE GOES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021174-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA FRANCA DE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011114-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEILA POLIANA SOUZA MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015194-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 
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AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008420-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SATGEO - ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E AMBIENTAL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL DOS SANTOS OAB - SP378415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE MELO AGUIAR (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016938-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BARROS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARABRAZ COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016938-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BARROS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARABRAZ COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019904-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON MAIKELY JACOBOWSKI DE ABREU (EXECUTADO)

SARACURA MOTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008648-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA FONTES CURY RODER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015738-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE FATIMA DE BARROS (EXECUTADO)

NICOLAY BARROS KAZY SOM (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015738-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE FATIMA DE BARROS (EXECUTADO)

NICOLAY BARROS KAZY SOM (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014056-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012194-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012194-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013801-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DO OURO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CUSTODIA PINTO DE GODOY OLIVEIRA (EXECUTADO)

RAPHAEL PEDRO ANDRADE STROBEL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016319-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDOILDE PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

JEOVA BATISTA BRITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013963-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

METAL ELETRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012144-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA QUEIROZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012144-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA QUEIROZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011712-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012810-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CECILIO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013499-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA NELSON (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013499-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA NELSON (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015660-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICLYS RHANNGEL BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015660-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICLYS RHANNGEL BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013372-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE FERREIRA FARIAS AMARAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013372-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE FERREIRA FARIAS AMARAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013372-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE FERREIRA FARIAS AMARAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016048-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIREJANE GOMES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014309-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014309-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017808-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA (REQUERIDO)

MARCELA FERNANDA PEREZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017476-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA SILVA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001080-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANY ALVES ANDRADE OAB - MT23275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018853-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019115-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO NADERSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR TERUO ARAKAKI OAB - TO3054 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PRADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014125-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO SOUZA TABORGA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014125-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO SOUZA TABORGA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014125-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO SOUZA TABORGA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006370-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KUNST BALCONI (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004376-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DA SILVA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016737-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MIRANDA OTAVIANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011841-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES RUFINO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011841-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES RUFINO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011841-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES RUFINO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016501-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS ANDRE MARTINS SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016355-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016355-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012884-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLANE MOREIRA LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017605-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017605-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017891-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMEIRE DE ASSIS LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013459-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA PRESTES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013459-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA PRESTES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013601-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CALIXTO ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: NELSON CALIXTO ANDRADE Endereço: RUA CARIRE, 02/02B, Qd 

17, Coxipó da Ponte, PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-520 

Senhor(a) NELSON CALIXTO ANDRADE: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para APRESENTAR NOVO 

ENDEREÇO. PROCESSO N. 1013601-12.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.065,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NELSON CALIXTO 

ANDRADE REQUERIDO(A): JOSE MARIA COSTA DA SILVA CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto 

Abalen Leite Gestora Judiciária- 6 º JEC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: 6.º Juizado 

Especial Cível – Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Bairro: 

Bosque da Saúde- Ed Maruanã, Cuiabá/MT. CEP 78050-000. Telefone (65) 

3313-8000. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016353-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015810-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO SANTAS 01776685121 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015810-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO SANTAS 01776685121 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013325-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013325-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020842-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

EMIRATES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021068-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017728-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MATTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELMA TELES DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017728-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MATTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELMA TELES DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013941-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3152 de 3769



Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE DE AUGUSTINHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013941-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE DE AUGUSTINHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013941-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE DE AUGUSTINHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009086-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ARRUDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA SILVA ATIBAIA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010172-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ARAUJO PINTO (REQUERIDO)

ABIGAIL TAVARES KUMMEL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019207-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES EIRELI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PRISCILA DE SOUZA (REQUERIDO)

CARLOS JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017391-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA STOCKER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018394-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLAYNE DO AMARAL (REQUERIDO)

CLARICE RODRIGUES AMARAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008388-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 
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executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PAIVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A - CNPJ 

55.334.262/0084-01 (REU)

 

PROCESSO n. 1001198-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS PAIVA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE 

PARDI POLO PASSIVO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A - 

CNPJ 55.334.262/0084-01 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001204-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MATOS TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001205-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELCIO BUENO DE 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001238-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

INFANTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO, RENATA FERRARI BORGES LEAL 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001249-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA MOREIRA 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001254-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORHAYNE 

LUIZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORHAYNE LUIZA 

PEREIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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IVAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001255-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN GOMES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMIR CALONGA DA 

SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001267-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANE DOS 

SANTOS RODRIGUES CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018504-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS LUCENA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARDANIA SILVA OAB - MT27039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016911-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS REGIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006419-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERYK SANTANA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015321-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

allex ori (EXECUTADO)

ANGELA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019787-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE LEONILDA TORRES (EXECUTADO)

MARILUCIA BINI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018336-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014597-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES OAB - MT12735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BARABA FERNANDES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013416-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013416-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015205-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015517-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018805-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019171-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARKERT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007181-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS CORREA (REQUERIDO)

BEATRIZ DOS SANTOS CORREA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007181-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS CORREA (REQUERIDO)

BEATRIZ DOS SANTOS CORREA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020352-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ARMENTANO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA SOARES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019603-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FERNANDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

THAIS SOARES SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013464-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARLI CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

THAIS CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013464-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARLI CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

THAIS CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003689-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011511-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA OLIVEIRA VILELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MANAUS MACIEL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018104-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE LEITE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006379-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013096-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIDE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

IZANILDES BENEDITA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010155-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015220-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON NOLETO LEAL JUNIOR (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018080-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017415-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES FALCAO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010961-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL LUIZA BORBA REZENDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003872-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003872-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015824-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013560-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ELIAB MACIEL DE ALCANTARA (EXECUTADO)

GISELI REGINA AZEVEDO CORREA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010894-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONY DO CARMO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016202-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VITOR SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016608-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004833-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERALDO JANAEL NEPONUCENO ALMEIDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014915-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA ELISABETH TEIXEIRA BORGES DE CASTRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014915-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA ELISABETH TEIXEIRA BORGES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015919-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA BIANCHINI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009264-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO JOSE ORMOND NETO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015616-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015616-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019211-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017263-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018207-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

DOM CONSULTORIA ECONOMICA E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018632-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O DA ROCHA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONIAS DA ROCHA OAB - 074.562.471-53 (REPRESENTANTE)

ELENIL RODRIGUES DA ROCHA OAB - 594.718.591-15 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014167-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014167-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007435-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013253-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013253-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017157-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARCIA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020996-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER VALENTIM NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIEL RAMOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de conciliação 

do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/09/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de conciliação 

do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/09/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de conciliação 

do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021533-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROSENDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013775-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015482-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLA BIANCA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001285-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMYLA 

BIANCA DA SILVA PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJAIR SERGIO DE FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001290-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: DJAIR SERGIO DE FREITAS JUNIOR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001291-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUDIVANIA 

JEREMIAS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMIAO 

ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA POLO 

PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020635-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS VERDAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020375-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO CONCEICAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SANTOS ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001296-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ALINE SANTOS ARAUJO DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020581-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001302-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUSTAQUIO 

JOSE RODRIGUES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELY 

LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO POLO PASSIVO: MASTERCARD 

BRASIL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020184-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007627-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VALERIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001311-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

VALERIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001092-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR PREDEBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CANCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001318-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

CANCIAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS FERNANDO 

FONTES VON KIRCHENHEIM POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001117-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE SOUZA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNA BORGES TIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001321-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANNA 

BORGES TIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES, LUCA DA SILVA LUZARDO POLO PASSIVO: GRUPO TUDO 

PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMPOS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001339-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

CAMPOS DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (AUTOR)

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001342-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCEMAR 

PEREIRA DE FREITAS DUQUES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001344-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE PEREIRA 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001345-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. S. LEMOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE 

PADILHA DOS SANTOS POLO PASSIVO: RONICLEI DE LARA SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA OAB - 983.577.271-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001363-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL ODENIL 

MIRANDA SANTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 
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04/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001386-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADJANIRA 

OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: SANTANA ASSESSORIA 

DE COBRANCA LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001388-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA KARINE 

SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE GONCALVES DA SILVA CHRISTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001397-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVETE 

GONCALVES DA SILVA CHRISTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001411-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA PIRES 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA PIRES COSTA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: SANTANA ASSESSORIA 

DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO PAN DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que não reconhece o contrato de consignação n. 711028433-3. 

Sustenta que não opôs a assinatura no instrumento contratual. Requer, em 

tutela de urgência, a suspensão da cobrança. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, 

já que deixou juntou o Boletim de Ocorrência e o contrato ilegíveis. Assim, 

em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

aportando ao feito o contrato e o Boletim de Ocorrência legíveis, sob pena 

de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: SANTANA ASSESSORIA 

DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO PAN DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que não reconhece o contrato de consignação n. 711028433-3. 

Sustenta que não opôs a assinatura no instrumento contratual. Requer, em 

tutela de urgência, a suspensão da cobrança. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, 

já que deixou juntou o Boletim de Ocorrência e o contrato ilegíveis. Assim, 

em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

aportando ao feito o contrato e o Boletim de Ocorrência legíveis, sob pena 

de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013161-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERINA LIDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011355-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERENTE: MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. FERNANDA RAMOS DUARTE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 TELEFONE: (65) 

33188000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001432-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIEL EUCLIDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA OAB - 352.427.281-91 

(REPRESENTANTE)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001440-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE AILTON 

MIRANDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME 

PARADA PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO PASSIVO: 

AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001447-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUCIA DE 

JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MEURY MICHELE GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001453-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: MEURY MICHELE 

GOMES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BRUNO JURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001463-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BRUNO JURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006346-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015314-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABYOLLA CAROLINE DE AQUINO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014825-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEYA KATIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001477-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUS JOSE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO DE FREITAS NOVAIS II 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001479-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

RIBEIRO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010405-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA EID YASIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006805-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001499-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELI SOUZA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNNA FREITAS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 28/11/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNNA FREITAS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007585-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009533-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOURADO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012164-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PINTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERI ALVES DA SILVA OAB - 284.174.021-87 (REPRESENTANTE)

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERI ALVES DA SILVA OAB - 284.174.021-87 (REPRESENTANTE)

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001106-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA OAB - MT27649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001106-96.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO REQUERIDO: DESCONHECIDO DESPACHO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas partes acima 

indicadas. O demandante alega que teve a propriedade do veículo placa 

LBG 4068. Sustenta que vendeu o automóvel em 2012 e que forneceu a 

única cópia do contrato ao comprador Registra que efetuou o pagamento 

dos débitos oriundos de multas, tributos, porém no Sistema do Detran 

constam novos débitos. Requer, em tutela de urgência, a restrição de 

circulação do automóvel. Analisando os autos, constato a impossibilidade 

de apreciar, neste momento, o pedido do autor, visto que deixou de indicar 

as qualificações do demandado. Friso que o autor não especificou 

qualquer informação do demandado para possibilitar a citação. Posto isso, 

imprescindível a emenda da exordial. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, qualificar o requerido, especificando 

quaisquer dados pessoais para possibilitar a localização e citação, 

conforme o disposto no artigo 319, §1º, do CPC, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001522-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZITA SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001526-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUINA 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001535-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINETE DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA 

LOPES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA JOANA LOPES PETEZOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001548-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA JOANA 

LOPES PETEZOLD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELTON 

GUIMARAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN RODRIGUES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001582-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIVAN 

RODRIGUES FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001587-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDIA THAMILLA DE CAMPOS MOREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001587-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: NIDIA THAMILLA DE CAMPOS 

MOREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DIEGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001626-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAX DIEGO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY CAETANO AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001627-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODINEY 

CAETANO AGUILERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001630-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

MORAES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001635-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA LUCIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA ALMEIDA 

PEREIRA DE SENA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SANT ANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001674-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ SANT 

ANA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001676-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

QUEIROZ DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO 

DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001682-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELUANA 

APARECIDA DE CAMPOS FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001685-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELUANA 

APARECIDA DE CAMPOS FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001706-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR CEZAR 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007032-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANE BITTCOURT FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LEANDRO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009165-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR MAURICIO GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLY CHRYS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001721-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATIELLY 

CHRYS DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE 

ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: MRV 

ENGENHARIA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010521-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO(A))

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO OAB - MT19120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PONCIANO FORTE JUNIOR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001676-82.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que possui a 

unidade consumidora n. 6/251777-9 há 15 anos. Registra que, em 

07/01/2020, recebeu uma fatura emitida pela empresa requerida, com 

nome de terceiro. Ressalta que a empresa condicionou o pagamento do 

débito no valor de R$ 49,18 (quarenta e nove reais e dezoito centavos) 

para retornar a titularidade da unidade consumidora. Registra que não 

solicitou a transferência de titularidade. Analisando os autos, constato que 

o demandante deixou de especificar os pedidos que pretende alcançar em 

sede de tutela de urgência, o que impede a apreciação do pedido de 

urgência, neste momento. Registro que os pedidos devem ser específicos 

conforme o disposto no artigo 322, do CPC. Assim, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o 

contrato, objeto da lide, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010170-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCOS DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010170-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCOS DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3174 de 3769



AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001735-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

BARBOSA DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TALISSA NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001741-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISLAINE 

MARCONI DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE KAROLINE 

GONCALVES LIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001752-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMILDO 

PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLAUCO CESAR PAIM POLO 

PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005410-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDA FERNANDA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008225-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINICKER DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ANASTACIO FERRER DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001768-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIA 

ANASTACIO FERRER DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3175 de 3769



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 01/10/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007553-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK WILLIAN DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 09:45 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001771-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARDEMIRO 

SANTANA FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017493-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001783-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO RAFAEL 

CAVALCANTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016089-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017728-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MATTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELMA TELES DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020606-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DEVAUX DE LARA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001797-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE POLO PASSIVO: MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 

- EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE PATRICIA ORTIZ DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001799-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: KATIANE 

PATRICIA ORTIZ DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA 93174772168 (REU)

 

PROCESSO n. 1001809-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL TURMALINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS POLO PASSIVO: WANDERLUCIO ALVES DE 

OLIVEIRA 93174772168 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003518-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON BARRETO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012131-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE SOARES DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008825-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FABIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DONATO DOS SANTOS OAB - SP253046 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008825-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FABIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DONATO DOS SANTOS OAB - SP253046 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009924-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD MACIEL DE SA (REQUERENTE)

DANIELE SOARES VERAS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 
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expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010787-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO TULIO CAETANO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO TULIO CAETANO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES TENUTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RBVC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019846-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1019846-39.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.300,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: BRUNO CARVALHO PAZ Advogado do(a) 

REQUERENTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES - MT23861/O 

REQUERIDO(A): Nome: RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS Endereço: 

RUA TIRADENTES, 244, JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 

78061-356 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se 

encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 6ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 16:00 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite 

Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações:Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, Complexo Maruanã, 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 65-3313-8000 INSTRUÇÕES 

DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 
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através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021757-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1021757-86.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE 

MORAES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT19588-O REQUERIDO(A): Nome: Aguas Cuiabá S/A 

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO 

PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 

12:20 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), 

Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021976-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1021976-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE 

MORAES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT19588-O REQUERIDO(A): Nome: Aguas Cuiabá S/A 

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO 

PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

08:50 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), 

Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021978-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1021978-69.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE 

MORAES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT19588-O REQUERIDO(A): Nome: Aguas Cuiabá S/A 

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO 

PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

09:00 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), 

Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022052-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1022052-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE 

MORAES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT19588-O REQUERIDO(A): Nome: Aguas Cuiabá S/A 

Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO 

PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

10:30 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), 

Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021677-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1021677-25.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 24.990,00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CHEQUE, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DO 

PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRESSA PEREIRA LEITE - 

MT24743-O REQUERIDO(A): Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

RUA COMANDANTE COSTA, 1205, - DE 921/922 A 1771/1772, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 09:30 

LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, 

sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT15063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1000715-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - MT15063/O 

REQUERIDO(A): Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, RUA JOÃO DE ARRUDA 

PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo 

o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:10 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite 

Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações:Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, Complexo Maruanã, 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 65-3313-8000 INSTRUÇÕES 

DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 
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“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1001388-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SILVIA KARINE SANTOS 

ALBUQUERQUE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O REQUERIDO(A): Nome: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, 

s/n, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-900 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral 

do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008973-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS MATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008973-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS SANTOS MATTA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS movido por Carolina Davoglio de Arruda em 

desfavor da Energia Mato Grosso, todos qualificados nos autos. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos 

do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo 

anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo 

de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021587-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021587-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JORGE FRANCISCO NETO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega, em síntese, que 

realizou contrato de empréstimo consignado com o demandado para 

liberação do valor de R$ 1.053,81, parcelado em 72 vezes de R$ 92,10. 

Assevera que o demandado transferiu o valor de R$ 581,39, na data de 

05/02/2018, para sua conta, sem autorização. Registra que o requerido 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores. Anota que a empresa 

comunicou que cessou de efetuar os descontos das parcelas em sua 

folha de pagamento. Requer, em tutela de urgência, a exclusão do nome 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão 
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do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência do contrato, 

restando evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do 

requerido comprovar a regularidade da cobrança. Ademais, não é 

razoável admitir a manutenção da restrição até o final da lide por débito em 

discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impede de realizar transações no comércio, 

Registro que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao 

requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito 

é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar o contrato. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021059-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021059-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCELINO MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: PROVAC TERCEIRIZACAO 

DE MAO DE OBRA LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas, 

todos qualificados nos autos. O autor aduz, em síntese, que realizou 

contrato para locação de veículo com o primeiro demandado, que, por sua 

vez, realizou contrato com a empresa Localiza. Registra que recebeu uma 

multa e que o primeiro demandado realizou desconto e deixou de repassar 

o montante para a segunda demandada. Sustenta que a empresa Localiza 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores. Requer, em tutela de urgência, 

a exclusão da restrição. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a impossibilidade de acolher o 

pedido, uma vez que existem outras restrições em nome do autor. Assim, 

é evidente a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

para o caso de concessão do pleito ao final. Ademais, inexiste prova hábil 

da quitação contratual, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Posto isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 
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requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021670-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021670-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE APARECIDO NOGUEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega, em síntese, que o 

suplicado inseriu seu nome no rol de mal pagadores de forma indevida. 

Registra que o demandado realiza débitos sucessivos com a descrição de 

cesta de relacionamento, sem a sua anuência. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão do nome de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a 

existência do débito, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo ônus do requerido comprovar a regularidade da cobrança. 

Ademais, não é razoável admitir a manutenção da restrição até o final da 

lide por débito em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede de realizar 

transações no comércio, Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar o contrato. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011567-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011567-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. O autor requer a 

redesignação da audiência de conciliação, visto que não estava bem de 

saúde no período da realização do ato. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do autor merece prosperar, conforme o atestado médico 

juntado ao feito de movimento:20 onde comprova o fato alegado. Ademais, 

a concessão do pedido não ocasiona qualquer prejuízo para a parte 

requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência. 

Determino a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para comparecer ao ato 

conciliatório. Intimem-se as partes para comparecerem no ato. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004488-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004488-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR MARTINS SANTANA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Vistos. Trata-se de 

Ação de indenização por dano moral formado pelas partes acima 

indicadas. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas encaminhe-se este processo à Eg. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso. Às Providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003644-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLEY CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. Diante da análise 

no movimento: 29 dos autos, denota-se que o recorrente não possui 

declaração na base da receita federal, portanto, restando assim 

comprovada a sua hipossuficiência financeira. Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça. Recebo ambos recursos no seu efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas, encaminhe-se este processo à Eg. Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpre-se JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008036-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008036-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILDETE DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS formado pelas partes acima indicadas. Recebo o recurso em seu 

efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas encaminhe-se este 

processo à Eg. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Às 

Providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012028-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA SOARES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (REQUERIDO)

ERON HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012028-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANDRA SOARES DE OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ERON 

HENRIQUE CARVALHO CAMPOS DE ABREU, IVONILDA CARVALHO DE 

CAMPOS DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança, formado pelas 

partes acima indicadas. A parte reclamada Ivonilda Carvalho de Campos 

requer a redesignação da audiência de conciliação, visto que não estava 

bem de saúde no período da realização do ato. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, conforme o 

atestado juntado ao feito de movimento:17 onde comprova o fato alegado. 

Ademais, a concessão do pedido não ocasiona qualquer prejuízo para a 

parte requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido de redesignação da 

audiência. Determino a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação, 

conforme a disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para 

comparecer ao ato conciliatório. Intimem-se as partes para comparecerem 

no ato. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004234-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AURELIO ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004234-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS AURELIO ALVES CORREA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de indenização 

por danos morais formado pelas partes acima indicadas. Recebo o 

recurso em seu efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas 

encaminhe-se este processo à Eg. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso. Às Providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003241-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS, que LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM 

move contra BANCO DO BRASIL SA. Conforme documento (holerite) nos 

autos de movimento:60, denota-se que a parte recorrente tem 

remuneração mensal no valor de R$1.340,94, portanto, diante de tal 

comprovação onde se enquadra nos moldes do benefício da gratuidade. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Recebo ambos recursos no seu 

efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas, encaminhe-se este 

processo à Eg. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpre-se JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006054-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006054-18.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA EXECUTADO: CONDOMINIO RIO 

CACHOERINHA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial de contrato de honorários advocatícios formados pelas 

partes acima indicadas. O credor aduz que adentrou com ação de título 

executivo extrajudicial, porém fora realizada audiência de conciliação, 

sendo apresentada defesa pelo devedor. Requer a regularização do feito. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar em parte. Verifica-se que a parte ajuizou ação de execução 

com base no contrato de honorários advocatícios, posto isso, necessária 

a regularização do feito, porém não faz-se necessária a desconsideração 

da audiência, por ausência de prejuízo para as partes. Ademais, o objeto 

da lide é passível de acordo. Registro a imprescindibilidade de nova 

citação, a fim de evitar o cerceamento de defesa. Posto isso, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO E CHAMO O FEITO À ORDEM PARA DECLARAR A 

NULIDADE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR E DA CONTESTAÇÃO. CITE-SE a 

parte Executada, por AR, com as advertências do artigo 774 do Código de 

Processo Civil, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de haver penhora de seus bens, assim dispõe o artigo 53 

da Lei 9.099/95. Sendo efetuado o pagamento ou indicação de bens à 

penhora, após a lavratura de Termo ou do Auto de Penhora e Avaliação, 

designe-se Audiência de Conciliação, executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Do contrário, conclusos para penhora 

pelo sistema Bacen-Jud. Em caso do Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Credor a indicar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias e, 

inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção, 

nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012077-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012077-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA REQUERIDO: CLARO S.A. 

DECISÃO Vistos Trata-se Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. 

O autor aduz que efetuou o pagamento do débito, porém o requerido 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores. Requer, em tutela de urgência, 

a exclusão da restrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

O requerente foi intimado para juntar o extrato da restrição, porém 

manteve-se inerte. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante. Verifica-se que o requerente deixou de 

juntar o extrato de negativação emitido pelos órgãos de proteção ao 

crédito, o que impossibilita a concessão do pleito por clara ausência da 

probabilidade do direito invocado e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Assim, não há prova da irregularidade praticada pelo 

suplicado. Deste modo, imprescindível aguardar a dilação probatória. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 
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advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016827-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISLAINE AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016827-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LISLAINE AYALA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

demandante alega, em síntese, que o demandado incluiu seu nome no rol 

de mal pagadores, porém afirma que não realizou contrato com a 

instituição de ensino. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição de seu nome no rol de mal pagadores. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a 

existência do débito, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo ônus do requerido comprovar a regularidade da cobrança. 

Ademais, não é razoável admitir a manutenção da restrição até o final da 

lide por débito em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede de realizar 

transações no comércio, Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar o contrato, que 

originou o débito. Aguarde-se a realização da audiência. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008538-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008538-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONARDO DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA DECISÃO VISTOS Trata-se de Reclamação formada 

pelas partes acima indicadas. Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para revogar a decisão proferida em 18/12/2019, visto que a decisão se 

trata de processo distinto ao presente. O requerido arguiu a existência de 

conexão com o processo n. 1008531-14.20198.11.0001. Em que pesem 

as arguições do demandado, verifico que não merecem acolhimento, pois 

fora proferida sentença, restando evidenciada a ausência de conexão, 

conforme a Súmula n. 235, do STJ. Posto isso, indefiro o pedido do 

requerido. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias informarem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021735-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILO ALEXANDRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021735-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAMILO ALEXANDRE LIMA REQUERIDO: REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOJAS RENNER S.A. DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega, em síntese, que o demandado incluiu seu nome no rol de mal 

pagadores, porém afirma que não realizou contrato com a empresa. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição de seu nome no rol 

de mal pagadores. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 
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concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência do débito, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do requerido 

comprovar a regularidade da cobrança. Ademais, não é razoável admitir a 

manutenção da restrição até o final da lide por débito em discussão. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que impede de realizar transações no comércio, Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar o contrato, que 

originou o débito. Aguarde-se a realização da audiência. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021755-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021755-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

demandante alega, em síntese, que o demandado incluiu seu nome no rol 

de mal pagadores, porém afirma que não possui débito com a empresa. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição de seu nome no rol 

de mal pagadores. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência do débito, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do requerido 

comprovar a regularidade da cobrança. Ademais, não é razoável admitir a 

manutenção da restrição até o final da lide por débito em discussão. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que impede de realizar transações no comércio, Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar o contrato, que 

originou o débito. Aguarde-se a realização da audiência. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT0012866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016632-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 
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Dívida c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega, em síntese, 

que o demandado efetua descontos em sua ficha financeira relativa a 

cartão de crédito com reserva de margem consignável. Anota que não 

possui relação jurídica com a instituição financeira. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da reserva de margem consignável, bem como a 

abstenção de cobrança e de restrição de seu nome no rol de mal 

pagadores. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que o pedido do autor merece prosperar. 

Os documentos acostados aos autos comprovam os descontos em sua 

folha de pagamento. Ademais, o requerente negou a existência do débito, 

sendo incabível atribuir a parte o ônus de provar a irregularidade da 

cobrança por se tratar de prova negativa. Deste modo, constato que a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação também restou demonstrado, 

uma vez que a manutenção do desconto ocasiona prejuízo financeiro ao 

autor. Não obstante as arguições elencadas, registro que não é razoável 

admitir descontos supostamente indevidos até o final da demanda por 

débito em discussão. Assim, a concessão do pleito é medida que se 

impõe. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE 

NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO 

CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – 

REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da TUTELA de 

urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido 

suspender os DESCONTOs de parcelas referentes à empréstimos 

consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara 

de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 

06/12/2017 - DJE 11/12/2017) Ressalto que a concessão do pedido do 

autor não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado, uma vez que não 

exclui o crédito. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a suspensão do desconto 

do cartão de crédito na folha de pagamento do autor de janeiro . FIXO 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão. Não se trata de multa diária. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido aportar ao 

feito o contrato celebrado entre as partes no momento da apresentação 

da defesa. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012776-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAZONI DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012776-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONARDO CAZONI DE CASTRO REQUERIDO: FRANCA, FRANCA & 

ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS DECISÃO Vistos Trata-se Ação de 

Reclamação formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. O autor aduz, em síntese, que ajuizou a ação n. 

8053854-54.2018.811.0001 em desfavor do banco BMG, que tramitou no 

Terceiro Juizado Especial, sendo julgado improcedente e condenado a 

multa por litigância de má-fé. Assevera que a instituição financeira 

executou a sentença e que não houve manifestação do requerido. 

Registra que seu salário foi penhorado e expedido mandado de busca e 

apreensão de seu veículo. Sustenta que incumbia ao demandado analisar 

os documentos e informar a viabilidade ou não de adentrar com ação 

judicial. Requer o imediato reembolso dos valores bloqueados de sua 

conta bancária, bem como o pagamento dos valores da condenação. 

Pleiteia o cancelamento do contrato e a indenização por danos morais e 

materiais. O autor ementou a exordial para informar que pretende o 

ressarcimento dos valores. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste prova, neste 

momento, da irregularidade praticada pelo requerido. Ademais, há perigo 

de irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão (artigo 300, 

§3º, do CPC). Friso, ainda, que inexiste perigo de dano para o caso de 

concessão ao final. Deste modo, imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 
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conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021757-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021676-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada ÁGUAS CUIABÁ S/A que restabeleça o fornecimento 

de ÁGUA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 466334-9, no prazo de 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, que se abstenha de efetuar a 

cobrança dos débitos discutidos nesta ação conforme indicado pelo 

promovente na exordial, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Não se 

trata de multa diária. Determino ainda, que se abstenha de lançar o nome 

da reclamante nos bancos de dados cadastrais (SERASA, SPC e demais 

congêneres), concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos. 

Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para nela 

comparecer. Conste na carta de citação as consequências para o caso 

de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que 

poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME 

DE PLANTÃO. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021758-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PRADO RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada ÁGUAS CUIABÁ S/A que se abstenha de efetuar o 

corte no fornecimento de ÁGUA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 

5819-0, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no 

prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. Não se trata de multa diária. Determino ainda, que se 

abstenha de lançar o nome da reclamante nos bancos de dados 

cadastrais (SERASA, SPC e demais congêneres), concernente apenas 

aos débitos discutidos nestes autos. Designada audiência de conciliação, 

cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021696-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, os descontos no benefício da parte reclamante vêm acontecendo 

há um tempo consideravelmente longo, em valores não irrisórios, o que, ao 

menos nessa fase, presumem-se a ciência inequívoca da parte 

reclamante, o que leva à perda de um dos requisitos da concessão da 

tutela de urgência, qual seja, o periculum in mora. Além disso, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021677-25.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021757-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de 

prova inequívoca das alegações despendidas na inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso 

porque, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. O pedido de inversão do ônus da 

prova será analisado quando da prolação da sentença. Posto isso, 

INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021758-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PRADO RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada ÁGUAS CUIABÁ S/A que se abstenha de efetuar o 

corte no fornecimento de ÁGUA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 

5819-0, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no 

prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. Não se trata de multa diária. Determino ainda, que se 

abstenha de lançar o nome da reclamante nos bancos de dados 

cadastrais (SERASA, SPC e demais congêneres), concernente apenas 

aos débitos discutidos nestes autos. Designada audiência de conciliação, 

cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021577-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEF - EPI'S E FERRAGENS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009235-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DA SILVA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009235-27.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: EDGAR DA SILVA VASCONCELOS Proceda-se com a 

tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD conforme planilha de cálculos 

juntada no id. 27096827. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013492-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))
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OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013492-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA Proceda-se com a tentativa de 

bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010300-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE OAB - SP287723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, nos termos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Destarte, DEFIRO em parte a liminar, para 

determinar a empresa reclamada CLARO S.A., que restabeleça a 

prestação de serviço de telefonia, nas condições contratadas, ao telefone 

de nº (65) 98150-5665, de titularidade da parte reclamante, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão – não se trata de 

multa diária. Designe-se audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER TONIAZZO KLAUK (EXECUTADO)

ERVIDES FIDENCIO KLAUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013233-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETER MARCEL DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013233-03.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

PETER MARCEL DIAS DE ALMEIDA Proceda-se com a tentativa de bloqueio 

on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008988-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009821-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA COSTA DE ARAUJO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILEI GONCALINA DE MOURA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010300-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE OAB - SP287723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, nos termos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Destarte, DEFIRO em parte a liminar, para 

determinar a empresa reclamada CLARO S.A., que restabeleça a 

prestação de serviço de telefonia, nas condições contratadas, ao telefone 

de nº (65) 98150-5665, de titularidade da parte reclamante, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão – não se trata de 

multa diária. Designe-se audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015482-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante requereu a 

redesignação da audiência de conciliação, apresentando justificativa 

plausível. Com efeito, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, acolho a justificativa apresentada, razão pela qual, determino 

a designação de nova audiência. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009588-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ELISA DICKE BRUNO (EXECUTADO)

EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022331-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022331-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANTA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: AMBEV S.A. DECISÃO Vistos 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor aduz que 

o requerido efetuou o protesto de seu nome no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT por suposta dívida no valor de R$ 2.073,07. Assevera que não 

possui dívida com o suplicado, sendo inclusive declarada a sua 

inexistência por sentença transitada em julgado. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome no protesto, bem como a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar. Verifica-se que a parte autora pretende o cancelamento do 

protesto registado junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, porém, que 

não é cabível acolher o pleito em tutela de urgência, por vedação da Lei n. 

9.492/97. Ressalto que a Lei n. 9.492/97 prevê que o cancelamento do 

registro será efetuado por meio de sentença transitada em julgado. A 

propósito: Art. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo 

serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, 

sob responsabilidade do Tabelião de Protesto de Títulos. § 1º Para a 

averbação da retificação será indispensável a apresentação do 

instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o 

erro. § 2º Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste 

artigo. Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 

2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de 

processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo 

processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado. § 5º O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob 

forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será 

lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os 

documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. Com 

isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE 

PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

VENCIMENTO - RETIRADA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO 

DEVEDOR - ARTIGO 26, LEI N°. 9.492/97 - RECURSO IMPROVIDO. O 

cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus efeitos, no 

âmbito da antecipação de tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 

30 e 34 da Lei nº. 9.492/97. Estando o devedor munido do documento de 

quitação, pode ele próprio requerer, diretamente ao cartório, o 

cancelamento do protesto, mediante a simples exibição do título já quitado 

ou declaração de anuência, na forma prevista no mencionado artigo 26 da 

Lei n°. 9.492/97. (N.U 0002461-14.2010.8.11.0033, AI 99923/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011). O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 
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do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em 

razão da ausência dos requisitos legais. DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o requerido comprovar a regularidade do protesto 

com a juntada do contrato. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021957-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021957-93.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO ANTONIO MOREIRA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O 

autor alega que possuía contrato com o demandado relativo a linha 

telefônica número 65-98446-6756 desde o ano de 2015, com plano de 

telefone, internet e TV. Registra que efetuou a portabilidade para a Claro 

na data de 26/04/2018. Assevera que o requerido inseriu seu nome no 

cadastro de mal pagadores na data de 18/01/2019 por suposta dívida 

decorrente de rescisão contratual. Ressalta que não fora informado que o 

novo pacote se tratava de renovação de contrato. Anota que permanece 

cliente na empresa com número de telefone 65-65-98444-3816 e 

permanece quitando o débito. Registra que reconhece o débito no valor de 

R$ 165,07 e solicitou a exclusão da multa de fidelização junto ao 

suplicado, porém não obteve êxito. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar. Verifica-se que ao autor desconhece o débito, 

assim, resta evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do 

requerido comprovar a regularidade da cobrança. Ademais, não é 

razoável admitir a manutenção do nome nos órgãos de proteção por 

crédito em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações 

no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar 

ao feito o contrato de renovação do plano de telefonia relativo a multa 

imposta na cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022067-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEIR CARDOSO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de 
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Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas partes acima 

indicadas. Os requerentes afirmam que adquiriram um celular da marca 

Apple Iphone 7, 128 GB, cor preta, IMEI 355327081403675 junto ao 

primeiro suplicado. Asseveram que o segundo demandante comprou o 

bem em favor do primeiro. Registram que a linha se refere ao número 

65-99984-2891. Sustentam que o primeiro demandante constatou, em 

26/11/2019, que a linha telefônica inoperante. Alegam que o bloqueio 

ocorreu por motivo de roubo-furto, porém não solicitaram o bloqueio. 

Asseguram que alteraram o chip do aparelho e, mesmo após a 

substituição, não houve o restabelecimento do serviço. Ressaltam que o 

bloqueio ocorreu no IMEI do aparelho celular, razão pela qual fora 

necessária a aquisição de novo celular. Requerem, em tutela de urgência, 

o desbloqueio do aparelho celular, bem como a inversão do ônus da 

prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

autor, visto que inexiste nos autos prova hábil que comprove a 

irregularidade praticada pelo requerido. Verifica-se que não há prova de 

que o demandado efetuou o bloqueio do aparelho celular do autor, bem 

como da sua motivação. Além disso, não há o perigo de dano para o caso 

de concessão ao final, pois o requerente informou a aquisição de novo 

aparelho celular. Assim, por ausência de comprovação dos requisitos 

legais, o indeferimento é medida que se impõe. Nesse sentido: Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

requerente requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que o autor é hipossuficiente em relação 

ao demandado. Ademais, o requerido possui informações técnicas sobre 

os fatos arguidos na inicial. Deste modo, necessário o deferimento do 

pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016554-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA JACINTO BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016554-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MADALENA JACINTO BARROS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. 

Trata-se de DESCUMPRIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

formada pelas partes acima indicadas. O autor alega o descumprimento da 

tutela de urgência, visto que a reclamada efetuou o corte do fornecimento 

de energia elétrica em sua residência. Compulsando os autos, constato 

que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto já foi concedida a 

medida de urgência, para que a parte reclamada restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito em relação a dívida em discussão. Resta salientar que a 

concessão do pedido de urgência foi concedida em relação ao débito em 

discussão, qual seja as faturas que alega na inicial ser indevidas, deste 

modo a liminar concedida nos autos, abrange somente os débitos 

discutidos na inicial. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO e determino que 

o requerido restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora indicada na inicial, conforme a decisão indicada 

no ID n. 26086876, sob pena de majoração da multa. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022340-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO PEREIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022340-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO APARECIDO PEREIRA NETTO REQUERIDO: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO Vistos Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que o requerido inseriu seu nome no rol de mal 

pagadores relativa a fatura vencida em setembro de 2019. Registra que 

entrou em contato com o suplicado para quitar o débito, tendo realizado o 

pagamento. Registra que a empresa deixou de excluir a restrição após a 

quitação. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição, bem 

como a abstenção de nova cobrança. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 
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requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto há indícios de quitação do débito. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, bem como abstenha 

de cobrar o montante, relativo ao débito em discussão, sob pena de multa 

fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014450-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014450-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILUCE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos em correição. Trata-se de CUMPRIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA formada pelas partes acima indicadas. O autor 

requer o cumprimento da tutela de urgência. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto já foi 

concedida a medida de urgência, para que a parte reclamada restabeleça 

o fornecimento de água em sua unidade consumidora. Resta salientar que 

a concessão do pedido de urgência foi concedida em relação ao débito em 

discussão, qual seja as faturas que alega na inicial ser indevidas, deste 

modo a liminar concedida nos autos, abrange somente os débitos 

discutidos na inicial. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO e determino que 

o requerido restabeleça o fornecimento de água, conforme a decisão 

indicada no ID n. 27270409, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de majoração da multa fixa por descumprimento da decisão. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ENILDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000500-68.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ ENILDES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. DECISÃO Vistos 

em correição Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. 

O autor alega que o demandado efetua cobranças excessivas por meio de 

cartas de mensagens e ligações telefônicas. Assevera que não possui 

plano controle ou opôs pago com a empresa, tendo apenas o plano 

pré-pago. Afirma que, em dezembro de 2019, foi surpreendido com a 

existência de três faturas em aberto, relativas aos meses de julho, agosto 

e setembro de 2019, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e 

nove centavos) por suposto plano controle da linha 65-9238-5532. 

Ressalta que solicitou a exclusão da dívida, porém não obteve êxito. 

Requer, em tutela de urgência, a abstenção de realização de cobrança por 

meio de mensagens SMS e ligação telefônica para os números 

65-98127-5532 e 65-98448-2641, bem como inversão do ônus da prova 

para juntar os documentos utilizados para a contratação do plano. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Verifica-se que o autor deixou de juntar qualquer 

indício de prova de cobrança irregular ou excessiva pelo requerido, o que 

impede a concessão do pedido de abstenção da cobrança, por ausência 

da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a 

elucidação dos fatos indicados na exordial. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, constato que merece acolhimento. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 
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concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido de tutela de urgência para inverter o ônus da prova em 

favor do autor, devendo o requerido juntar o contrato relativo as 

cobranças, no momento da apresentação da contestação. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012846-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012846-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Reclamação formada 

pelas partes acima indicadas. O demandante afirma que o requerido 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora por ausência de pagamento das faturas vencidas nos meses 

de novembro e dezembro de 2019. Sustenta que as cobranças 

encontram-se em disparidade com as faturas anteriores. Requer a 

imediata religação da água em sua residência. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo o aditamento da inicial e 

determino a inclusão das faturas vencidas em novembro e dezembro de 

2019, conforme o artigo 323, do Código de Processo Civil. Ademais, a 

concessão do pedido encontra-se em consonância com os princípios da 

celeridade e economia processuais. Assim, o deferimento do pedido de 

inclusão das faturas é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS 

NÃO PAGAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. 

INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS 

VALORES COBRADOS. PERÍCIA DIRETA INVIABILIZADA POR TER A 

PARTE DEIXADO DE RESIDIR NO IMÓVEL. NÃO CONSTATADA FALHA 

NAS MEDIÇÕES. FATURAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. 

INCLUSÃO. ARTIGO 323 DO CPC. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E 

DESPROVIMENTO DO SEGUNDO. 1. Ação de cobrança proposta pela 

AMPLA em face de consumidora, em razão de ausência de pagamento de 

faturas de consumo a contar do mês de julho de 2006. 2. Demanda 

proposta em 2011. Prescrição afastada. Prazo decenal. Tese firmada no 

julgamento do REsp 1117903/RS. Aplicação da regra prevista no artigo 

205 do Código Civil. 3. Ré que não nega a inadimplência, mas se insurge 

contra os valores cobrados. 4. Perícia realizada por análise dos 

documentos fornecidos pela autora, por ter a demandada deixado de 

residir no imóvel, inviabilizando o confronto entre a medição e a carga 

instalada. 5. Não constatada nenhuma irregularidade, sobreveio sentença 

de parcial procedência da pretensão. 6. Inclusão das faturas vencidas no 

curso do processo. Regra contida no artigo 323 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 7. Impugnação ao laudo, apresentada pela requerida, 

rechaçada na sentença. Juntada de documentos que não guardam 

relação com o débito discutido. 8. Desprovimento do apelo interposto pela 

ré e provimento do recurso da autora, para afastar o reconhecimento da 

prescrição em relação à conta do mês de julho de 2006 e para determinar 

a inclusão, na condenação, das faturas vencidas no curso da demanda. 

(TJ-RJ - APL: 10294845220118190002, Relator: Des(a). GILBERTO 

CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL). Assim, passo a apreciar o pedido de urgência. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. O requerente pretende restabelecimento do 

serviço. Verifica-se que a empresa emitiu faturas nos valores de R$ 

699,49 e R$ 822,91 relativos aos meses de novembro e dezembro de 

2019. Com isso, resta evidenciada a disparidade das cobranças emitidas 

em relação ao período anterior. Deste modo, o autor comprovou a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado por se tratar de serviço essencial. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o 

RESTABELECIMENTO imediato do fornecimento de água no imóvel do 

autor, indicado na exordial relativas aos meses de novembro e dezembro 

de 2019. Intime-se o requerido para cumprir esta decisão. Intime-se, ainda, 

o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre as faturas 

incluídas na lide, observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021431-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021431-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

requerido emitiu fatura no valor de R$ 9.626,74 (nove mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), relativa a recuperação, 

porém aduz que desconhece a cobrança por ausência de irregularidade. 

Requer o restabelecimento do serviço em sede de tutela de urgência. 

Intimado para emendar a exordial, o autor aportou ao feito documentos 

novos. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Deste modo, constato que o requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo 

para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, relativa à fatura 

no valor de R$ 9.626,74( nove mil seiscentos e vinte seis reais e setenta e 

quatro centavos). II- Abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao objeto da lide. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar, 

no momento da apresentação da defesa, o TOI e demais documentos que 

instruíram a recuperação do consumo de energia. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021431-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

requerido emitiu fatura no valor de R$ 9.626,74 (nove mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), relativa a recuperação, 

porém aduz que desconhece a cobrança por ausência de irregularidade. 

Requer o restabelecimento do serviço em sede de tutela de urgência. 

Intimado para emendar a exordial, o autor aportou ao feito documentos 

novos. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Deste modo, constato que o requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo 

para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, relativa à fatura 

no valor de R$ 9.626,74( nove mil seiscentos e vinte seis reais e setenta e 

quatro centavos). II- Abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao objeto da lide. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar, 

no momento da apresentação da defesa, o TOI e demais documentos que 

instruíram a recuperação do consumo de energia. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000457-34.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO LIMINAR formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que o demandado emitiu fatura com valor excessivo. Assevera que 

o montante encontra-se em dissonância com a média de consumo. Requer 

o restabelecimento do serviço em sede de tutela de urgência, bem como a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo 

incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade da 

cobrança por se tratar de prova negativa. Ademais, há divergência entre a 

fatura discutida dos autos e as faturas emitidas nos meses anteriores. 

Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste momento, a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se 

tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, relativa ao 

objeto da lide. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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Processo Número: 1000457-34.2020.8.11.0001
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ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000457-34.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO LIMINAR formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que a fatura vencida em outubro de 2019 possui cobrança irregular, 

por se encontrar em dissonância com o consumo médio do serviço. 

Registra que o requerido suspendeu os serviços por falta de pagamento. 

Requer o restabelecimento do serviço em sede de tutela de urgência, bem 

como a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, constato que ocorreu erro na decisão anterior, visto 

que apreciou processo distinto ao presente, se tratando de energia 

elétrica. Assim, REVOGO a decisão anterior e passo a apreciar o pedido 

autor de tutela de urgência. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a 

existência da dívida, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de 

provar a irregularidade da cobrança por se tratar de prova negativa. 

Ademais, há divergência entre a fatura vencida em outubro de 2019 e as 

faturas emitidas nos meses anteriores. Deste modo, constato que o 

requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Anoto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, verifico que também merece acolhimento. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 
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hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido efetue o 

restabelecimento do fornecimento de água, no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas) NA MATRÍCULA N. 435732-9 relativa ao objeto da lide. Fixo multa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000091-92.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos em correição 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS formada pelas partes acima indicadas, todos 

qualificados nos autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito 

para presidir o feito nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é 

obrigado a declinar o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no 

seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. 

Assim, remetam-se os autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022171-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022171-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega, em síntese, que o 

requerido efetuou a cobrança em seu cartão no valor de R$ 289,93 

parcelada em dez vezes, porém aduz que desconhece a origem da dívida. 

Sustenta que não obteve êxito na tentativa de solucionar o problema pela 

via administrativa. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da dívida e 

a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a existência da 

dívida, sendo evidenciado que se trata de prova negativa de forma que 

incabível atribuir ao autor o ônus de provar a irregularidade da cobrança. 

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que ocasiona prejuízo financeiro para a parte, além de 

possibilitar a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Registro que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao 

requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito 

é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão da cobrança, objeto da lide, bem como a 

abstenção de inclusão do nome do autor no rol de mal pagadores, relativo 

ao débito em discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o requerido juntar o contrato que originou o débito no momento da defesa. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3202 de 3769



Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000253-87.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DAYANE OLIVEIRA DE ALENCAR REQUERIDO: SANTOS FILHO E SANTOS 

LTDA - ME DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que adquiriu uma cabeceira para box com criado mudo, 

um box corino e um colchão evolution plw euro bege junto ao demandado. 

Assevera que a empresa entregou o produto em 30/11/2019, porém o box 

corino chegou rasgado e a cabeceira apresentou o tamanho superior ao 

colchão. Afirma que a empresa informou que realizaria a substituição o 

prazo já ultrapassou trinta e oito dias. Requer, em tutela de urgência, a 

substituição imediata do box corino 138X30X188 bege bi-partido Madbox, 

bem como a montagem da cabeceira para box com criado mudo B290 

Jacaranda Kappesberg e a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar, visto que não 

comprovou o defeito dos produtos. Ademais, inexiste prova da suposta 

requisição do pedido e da demora em realizar a substituição dos produtos. 

Posto isso, necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir a 

veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO 

QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está 

condicionado à demonstração da presença de elementos informadores 

suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que 

os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de 

autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja 

vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. 

A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação 

probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos 

vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022021-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA DR LTDA - ME (REQUERENTE)

DROGARIA JM LTDA (REQUERENTE)

DROGARIA JR LTDA - EPP (REQUERENTE)

DROGARIA JR LTDA - EPP (REQUERENTE)

DROGARIA JK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO ALVES OAB - 266.185.161-53 (REPRESENTANTE)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

JAIRO ANTONIO MELLIM OAB - 142.662.868-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Interplayers Soluc?es Integradas S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022021-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DROGARIA JR LTDA - EPP, DROGARIA JR LTDA - EPP, DROGARIA JK 

LTDA - ME, DROGARIA DR LTDA - ME, DROGARIA JM LTDA 

REPRESENTANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES, JAIRO ANTONIO MELLIM 

REQUERIDO: INTERPLAYERS SOLUC?ES INTEGRADAS S.A. DECISÃO 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. Os 

demandantes alegam que, na data de 19/03/2019, o gerente da loja 

Drogaria DR. LTDA entrou no portal para realizar o cadastro de novo 

cliente, momento em que cadastrou na opção convite + cliente. Afirmam 

que, em 13/08/2019, o responsável pelas lojas do grupo cadastrou os 

estabelecimentos na mesma opção convite + cliente, porém o sistema de 

desconto dos medicamentos fora bloqueado na primeira loja cadastrada. 

Registram que o bloqueio decorreu da ausência de pagamento de quatro 

faturas no valor de R$ 100,00 cada. Asseguram que solicitaram o 

cancelamento das cobranças, bem como o desbloqueio do serviço, sendo 

deferido. Alegam que, em 19/08/2019, o supervisor dos estabelecimentos 

constatou a ausência do cancelamento. Alegam que, em dezembro de 

2019 as Drogarias JR LTDA-EPP, Matriz e Filial foram surpreendidas com o 

bloqueio do sistema, sendo condicionado o desbloqueio ao pagamento dos 

boletos. Requerem, em tutela de urgência, a cessação das cobranças 

indevidas, bem como a abstenção de bloqueio de todas as lojas relativos 

ao serviço não contratado de convite + cliente e a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido dos 

demandantes, visto que os documentos aportados ao feito são 

insuficientes para provar os fatos indicados na exordial. Friso que inexiste 

indício da solicitação do cancelamento do serviço, bem como do serviço 

gratuito prestado pelo requerido. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também não foi demonstrado em decorrência da ausência de 

prejuízo para o caso de concessão ao final, por ausência de prova dos 

fatos. Deste modo, os requerentes deixaram de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 
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interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O pedido de inversão do ônus da prova também não merece 

acolhimento, já que os requerentes não figuram como destinatários finais 

dos serviços. Assim, resta evidente a ausência de configuração de 

relação consumerista. Além disso, a prestação de serviço do demandado 

incrementa as atividades comerciais. Com isso, o indeferimento do pleito é 

medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022461-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DAMACENO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022461-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRUNO DAMACENO LOBO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, RESIDENCIAL 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Compensação por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que é 

proprietário da unidade 102, bloco A, do Condomínio Parque Chapada 

Diamantina. Assevera que, em 06/12/2019, foi constatado o vazamento de 

gás residencial nos blocos. Anota que os demandados informaram que, 

após a realização dos reparos, retornariam o serviço. Assevera que o 

reparo está previsto para março de 2020 e que a ausência da 

regularidade ocasiona transtornos. Requer, em tutela de urgência, a 

reparação do vazamento de gás, bem como o restabelecimento do serviço 

ou, alternativamente, a disponibilização diária de R$ 34,00 (trinta e quatro 

reais) para realizar refeições, bem como a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

acolhimento, visto que inexiste prova, neste momento, da falha na 

prestação de serviço do demandado. Friso que os documentos aportados 

ao feito comprovam o vazamento de gás no condomínio, porém não há 

indício de inércia na reparação. Anoto, ainda, que o demandante deixou de 

juntar o laudo técnico emitido pela empresa requerida, o que impossibilita 

aferir, neste momento, a complexidade na reparação do serviço. Não 

obstante as arguições elencadas, registro que inexiste prova robusta que 

demonstre a suspensão indeterminada do serviço no imóvel. Deste modo, 

os requerentes deixaram de provar os requisitos legais para a concessão 

do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

requerente requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que o autor é hipossuficiente em relação 

ao demandado. Ademais, o requerido possui informações técnicas sobre 

os fatos arguidos na inicial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. DESIGNE-SE audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000071-04.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em 

Correição. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega, em síntese, que o 

demandado efetuou a cobrança no valor de R$ 543,99 com vencimento 

previsto para 04/12/2019. Anota que a cobrança encontra-se em excesso 

por não condizer com o consumo do serviço. Afirma que solicitou a 

revisão no Procon, porém não obteve êxito. Requer, em tutela de urgência, 

a suspensão da cobrança no valor de R$ 543,99 com vencimento em 

04/12/2019, bem como a abstenção de restrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, a revisão da fatura com a emissão de acordo com 

a média de consumo e a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que o autor negou a existência da dívida, sendo incabível 

atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por 

se tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, em razão da divergência da fatura vencida em dezembro de 

2019 em relação ao período anterior. Deste modo, constato que o 

requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final poderá ocasionar a negativação do nome do autor no rol de 

mal pagadores. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não 

causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. 

Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

revisão da fatura, constato a impossibilidade de acolher, neste momento, 

em razão da necessidade de aguardar a dilação probatória para aferir, de 

forma robusta, a irregularidade da cobrança. Além disso, a concessão do 

pleito ao final não acarreta ao requerente qualquer prejuízo. O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

e determino que o requerido: I- Abstenha de incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito em discussão. II- 

Suspenda a cobrança no valor de R$ 543,99 com vencimento em 

04/12/2019 referente a unidade consumidora n. 6/36262-9. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

requerido comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000630-58.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em 

Correição. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO LIMINAR formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega, em síntese, que reside no imóvel com unidade consumidora n. 

6/1174926-4, que possui como média o gasto mensal de R$ 143,41. 

Assevera que, em maio de 2019, recebeu fatura na quantia de R$ 

1.096,04. Registra que, em 07/01/2020, o demandado suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica. Requer, em tutela de urgência, o 

restabelecimento do serviço na unidade consumidora n. 6/1174926-4 

relativo ao débito no valor de R$ 1.096,04, com vencimento em maio de 

2019, faturadas em 12 parcelas de R$ 94,44 (noventa e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), a abstenção de nova corte de serviço, a 

abstenção de restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e 

a inversão do ônus da prova. Pleiteia, subsidiariamente, a concessão do 

prazo de trinta dias para quitação das parcelas. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que o autor negou a existência da dívida, sendo incabível 

atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por 

se tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, em razão da divergência da fatura vencida em maio de 2019 em 

relação ao período anterior. Deste modo, constato que o requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final por se 

tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de 
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urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

abstenção de novos cortes, constato a impossibilidade de acolher por se 

tratar de evento futuro e incerto. O demandante requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido: 

I- Proceda ao restabelecimento imediato do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/1174926-4. II- Abstenha de incluir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito em 

discussão. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 

caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o requerido comprovar a regularidade da 

cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000687-76.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Decisão Vistos em Correição Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos 

Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante alega o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, relativo 

ao contrato n. 0020151522157820, porém aduz que não possui relação 

jurídica com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição de seu nome do rol de mal pagadores e a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, constato a 

competência deste Juízo de processar e julgar a demanda, uma vez que o 

requerente possui a residência em Cuiabá. Para a concessão do pedido 

de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a impossibilidade de acolher o 

pedido, uma vez que existem outras restrições em nome do autor. Assim, 

é evidente a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

para o caso de concessão do pleito ao final. Ademais, inexiste prova hábil 

da quitação contratual, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Posto isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o demandado juntar o contrato celebrado entre as partes que originou o 

débito em discussão. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 
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implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000681-69.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Decisão Vistos em Correição Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos 

Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante alega o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, relativo 

ao contrato n. 002015156968401, porém aduz que não possui relação 

jurídica com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição de seu nome do rol de mal pagadores e a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, constato a 

competência deste Juízo de processar e julgar a demanda, uma vez que o 

requerente possui a residência em Cuiabá. Para a concessão do pedido 

de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a impossibilidade de acolher o 

pedido, uma vez que existem outras restrições em nome do autor. Assim, 

é evidente a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

para o caso de concessão do pleito ao final. Ademais, inexiste prova hábil 

da quitação contratual, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Posto isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o demandado juntar o contrato celebrado entre as partes que originou o 

débito em discussão. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000418-37.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUELEN PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL 

DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais formado pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que, em 14/10/2019, adquiriu um fogão de 05 bocas e 

uma Tv Smart junto ao demandado, com previsão de entrega em 18 dias. 

Assevera que recebeu apenas a Tv Smart, porém aduz que a empresa 

informou a entrega do fogão na data de 24/11/2019, domingo e, 

posteriormente, arguiu que cancelaria a compra e restituiria o demandante. 

Anota que não aceitou a rescisão da compra e venda do fogão. Requer, 

em tutela de urgência, a entrega do fogão. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto não há indício de prova do prazo para entrega do 

produto, bem como da ausência da entrega do fogão. Ademais, não há 

prova, neste momento, de que o requerido tenha se recusado a fornecer o 

fogão ao autor. Posto isso, necessário aguardar a apresentação da 

defesa para aferir a veracidade das arguições elencadas na inicial. Com 

isso, verifico a ausência, neste momento, da probabilidade do direito 

invocado, bem como do perigo de dano para o caso de concessão ao 

final. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido 

liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos 
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informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. 

Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser 

verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da 

questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o 

devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide 

principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia 

para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito 

consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, 

em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos 

autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de 

Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TJ-DF 07183211220198070000 DF 

0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021926-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVANGELISTA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021926-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCAS EVANGELISTA BRUNO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o 

demandado incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém 

aduz que não possui relação jurídica com a empresa. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a existência da 

relação jurídica com o suplicado, restando evidente que se trata de prova 

negativa, sendo incabível atribuir ao autor o ônus de provar a 

irregularidade das cobranças. Ademais, não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão das restrições do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova devendo juntar o contrato 

celebrado entre as partes no momento da apresentação da contestação. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GUIMARAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000129-07.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 
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MAGDA GUIMARAES BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS formada pelas partes acima indicadas, 

todos qualificados nos autos. O autor alega que possui relação jurídica 

com a empresa requerida, relativa a conta corrente n. 40560-4, agência 

2963-7. Sustenta que constatou o bloqueio de sua conta, motivado por 

suspeita de fraude. Registra que o bloqueio é irregular. Requer, em tutela 

de urgência, o desbloqueio da conta bancária,bem como a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto inexistem documentos suficientes que comprove o 

bloqueio da conta bancária. Verifica-se que o documento acostado ao 

feito indica o bloqueio de conta, porém não é possível aferir os dados 

bancários. Além disso, inexiste prova da motivação do bloqueio. Com isso, 

não é possível aferir, neste momento, o bloqueio integral da conta do 

demandante e, ainda, a impossibilidade de a parte utilizar os valores 

vinculados à conta. Ademais, não há prova da irregularidade praticada 

pelo requerido. Posto isso, necessário aguardar a dilação probatória para 

a elucidação dos fatos indicados na inicial. Ressalto que, por ausência de 

prova do bloqueio, inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação para o caso de concessão ao final. Deste modo, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência 

dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova em 

favor do autor. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000598-53.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GILVAN ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega possui contrato junto 

ao demandado. Sustenta que adquiriu várias cotas de consórcio, tendo 

direito a restituição de suas cotas que totalizam o valor de R$ 995,10. 

Registra que os consórcios foram pagos por meio de débito automático. 

Afirma que a parcela na quantia de R$ 779,88 de um dos consórcios não 

foi debitada por falha na prestação de serviço. Sustenta que entrou em 

contato com o demandado para solucionar o problema, porém não obteve 

êxito. Aduz que o requerido restringiu seu nome no rol de mal pagadores. 

Requer, em tutela de urgência, a baixa da restrição, ou,subsidiariamente, o 

depósito do montante em caução. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor merece prosperar, porquanto há indícios de irregularidade da 

restrição, em razão do crédito existente junto ao suplicado. Ademais, não 

é razoável admitir a manutenção da negativa por débito em discussão. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro 

que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por 

não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000168-04.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCISIO FOLETTO PEREIRA REQUERIDO: SOLONJO RODRIGUES 

CORREIA DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de Restituição 

de Valores Cumulado com Pedido de Urgência formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que adquiriu ingresso para o show denominado 

Buteco do Gustavo Lima através de anúncio na internet. Registra que a 

Sra. Milena Junger vendeu três ingressos Camarote Embaixador, pelo 

valor de R$ 220,00 cada, tendo informado a conta do suplicado para o 

pagamento. Registra que realizou a transferência do montante, porém não 

fora entregue os ingressos relativos ao show. Requer, em tutela de 

urgência, o arresto online na conta bancária do demandado, no valor de 

R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido do demandante, visto que inexiste 

prova, neste momento, da irregularidade praticada pelo demandado. Friso 

que inexiste indício da ausência de entrega dos ingressos, sendo 

necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos fatos 

indicados na exordial. Ademais, não há perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, pois inexiste prova da impossibilidade de o demandado 

realizar o pagamento, no caso de o demandante sair vencedor na 

demanda. Assim, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) 

Anoto que o indeferimento do pleito não ocasiona qualquer prejuízo para a 

parte. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ REQUERENTE: JAIRO DIAS DE ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO PAN, TRIUNFO CONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME 

DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega recebeu mensagem 

da empresa Triunfo Consignado informando a realização de empréstimo no 

valor de R$ 17.599,44, a serem pagos em 72 prestações na quantia de R$ 

500,00 por mês. Assegura que a gerente da instituição financeira, Sra. 

Rafaela, informou a liberação de cartão no valor de R$ 39,151,18. 

Ressalta que ocorreu redução de seu crédito junto à Caixa Econômica 

Federal por culpa dos demandados. Registra que tomou ciência, em 

30/01/2019, do empréstimo na quantia de R$ 1.788,91, sendo efetuado 

desconto no valor de R$ 50,00 por mês. Requer, em tutela de urgência, a 

suspensão das cobranças. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É 

o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, visto que inexiste prova, neste momento, da falha na 

prestação de serviço do demandado. Registro que o autor deixou de 

comprovar os descontos realizados pelo demandado relativo ao suposto 

empréstimo na quantia mensal de R$ 50,00. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação para o caso de concessão posterior também não 

foi demonstrado. Com isso, necessário aguardar a apresentação da 

defesa para a elucidação dos fatos indicados na exordial. Assim, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 
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comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) Anoto que o indeferimento do pleito 

não ocasiona qualquer prejuízo para a parte. O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o demandado juntar ao feito o contrato relativo ao objeto 

da lide. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022401-29.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

CLEONIL RODRIGUES DUARTE REQUERIDO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Vistos em correição 

Trata-se de Ação de Anulatória DE Negócio Jurídico c/c Danos Morais e 

Materiais formada pelas partes acima indicadas. O autor alega que 

celebrou contrato com o demandado através do funcionário Rodrigo, com 

o intuito de adquirir consórcio já contemplado, pelo valor de R$ 1.176,00 de 

entrada, com o recebimento da carta de crédito após 10 a 15 dias. 

Assegura que, após o pagamento tomou conhecimento de que o 

consórcio não estava contemplado. Requer, em tutela de urgência, o 

cancelamento das cobranças, bem como a abstenção de inclusão de seu 

nome no rol de mal pagadores. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, visto que inexiste prova, neste momento, 

da falha na prestação de serviço do demandado. Registro que o contrato 

informa a ausência de garantia da contemplação. Assim, não há prova, 

neste momento, da contratação de consórcio já contemplado. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de concessão 

posterior também não foi demonstrado. Com isso, necessário aguardar a 

apresentação da defesa para a elucidação dos fatos indicados na 

exordial. Assim, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) 

Anoto que o indeferimento do pleito não ocasiona qualquer prejuízo para a 

parte. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021991-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 

S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. DECISÃO Vistos 

em correição Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Materiais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega possui cartão de crédito junto ao demandado. 

Assevera que utilizou o cartão nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, 

tendo quitado. Afirma que a partir de fevereiro de 2019 não utilizou o 

cartão de crédito, porém o demandado emitiu cobrança na quantia de R$ 

111,33, em duplicidade, sendo o montante quitado em fevereiro de 2019. 

Registra que a empresa passou a lançar débitos não discriminados 

somados a serviços não contratados denominados encargos de 

refinanciamento, despesa com cobrança, multa contratual, Débito de 

Seguro Proteção da Sorte (em duplicidade), seguro bolsa protegida da 

sorte, tarifa de anuidade diferenciada, tarifa mensal alerta por SMSe juros 

de mora. Anota que solicitou a baixa das cobranças, contudo não obteve 

êxito. Requer, em tutela de urgência, a exclusão e a suspensão da 

cobrança referente as faturas dos meses de março a junho de 2019, no 

valor de R$ 203,87 e as que sobrevierem a partir da data, sob as rubricas 

de Tarifa de Anuidade Diferenciada, Débito de Seguro Proteção da Sorte, 

Débito de Seguro Cartão Mais Protegido, Club + saúde individual, Seguro 

Bolsa Protegida e Tarifa Mensal Alerta por SMS. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar em parte. Verifica-se, através dos documentos 

aportados ao feito, que o demandado efetuou a cobrança, no período de 

março a junho de 2019, relativa a Tarifa de Anuidade Diferenciada, Débito 

de Seguro Proteção da Sorte, Débito de Seguro Cartão Mais Protegido, 

Club + saúde individual, Seguro Bolsa Protegida e Tarifa Mensal Alerta por 

SMS. O demandante negou a contratação dos serviços, restando evidente 

que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao autor o ônus de 

comprovar a sua irregularidade. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, em razão do prejuízo financeiro. 

Registro que a concessão do pedido de suspensão das cobranças não 

causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. 

Assim, a concessão parcial do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) No 

que tange ao pedido de suspensão das cobranças vincendas, verifico a 

impossibilidade de acolhimento, já que não houve a comprovação da 

cobrança nos meses de julho a dezembro de 2019. O demandante requer 

a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se 

que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar a suspensão das cobranças denominadas Tarifa de 

Anuidade Diferenciada, Débito de Seguro Proteção da Sorte, Débito de 

Seguro Cartão Mais Protegido, Club + saúde individual, Seguro Bolsa 

Protegida e Tarifa Mensal Alerta por SMS, do período de março a junho de 

2019, que totalizam a quantia de R$ 203,83, sob pena de multa fixa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova, devendo o demandado juntar ao feito o contrato celebrado entre 

as partes, bem como os gastos com o cartão de crédito, relativos ao 

objeto da demanda. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021439-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIGIA ORRO ARABI REQUERIDO: RAFAEL SILVA DECISÃO Vistos em 

correição Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais por 

Acidente de Trânsito formada pelas partes acima indicadas. O requerente 

aduz que é proprietária do veículo marca/modelo Toyota Yaris, ano de 

2019, placa QCH 0393, avaliado no valor de R$ 71,521,00. Sustenta que, 

em 28/10/2019, estava trafegando na Av. General Valle, na pista da 

direita, sinalizando a pretensão de conversão para a esquerda. Afirma 

que efetuou a manobra para a pista da esquerda, momento em que fora 

surpreendida pelo automóvel do demandado, marca/modelo Renault 

Sandero, ano 2016, estacionado na avenida. Registra que o demandado 

em nenhum momento sinalizou para indicar a pretensão de adentrar na 

avenida. Assegura que os automóveis colidiram, ocasionando o dano 

material de R$ 1.821,54. Anota que a tentativa de acordo restou infrutífera. 

Requer, em tutela de urgência, a expedição de ofício à empresa Cliniprev 

Cuiabá para solicitar as imagens e o vídeo do acidente. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, neste 

momento, visto que inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação para o caso de concessão posterior. Ademais, necessário 

aguardar a apresentação da defesa para a elucidação dos fatos 

indicados na exordial. Assim, o indeferimento do pleito é medida que se 

impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 
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RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) Anoto que o indeferimento do pleito não ocasiona qualquer prejuízo 

para a parte. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000174-11.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA DA CONCEICAO SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega o demandado inseriu 

seu nome no rol de mal pagadores, porém aduz que não possui dívida 

junto à empresa. Registra que possuía contrato de empréstimo, sendo 

regularmente quitado. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor não merece prosperar, porquanto negou a existência do débito, 

sendo incabível atribuir ao autor o ônus de provar a irregularidade da 

cobrança. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impossibilita a realização de aquisições de 

produtos e serviços no comércio. Registro que a concessão do pedido de 

suspensão das cobranças não causa qualquer prejuízo ao requerido por 

não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão da restrição, relativa ao débito em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar ao feito o 

contrato celebrado entre as partes relativo ao objeto da demanda. Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000343-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000343-95.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GILBERTO FARIA DE ARAUJO REQUERIDO: TNL PCS S/A, OI S/A DECISÃO 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o suplicado 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores, porém aduz que não possui 

débito junto a empresa. Registra que possuía contrato com o demandado, 

sendo finalizado em 2015. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência do débito, restando evidente que 

se trata de prova negativa, em que incumbe ao demandado o ônus de 

provar a regularidade da cobrança. Ademais, não é razoável manter a 

restrição por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de 

realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000465-11.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO DIAS DA COSTA REQUERIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. 

DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. 

O requerente aduz que realizou contrato com o demandado para realizar 

curso de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário em 2017, na 

modalidade tele presencial. Registra que terminou o curso, porém o 

requerido não atribuiu nota relativo ao TCC- Trabalho de Conclusão de 

Curso, sendo informado como reprovado. Assevera que adimpliu todas as 

mensalidades e que as tentativas de solucionar o intento restaram-se 

infrutíferas. Requer, em tutela de urgência, a intimação do demandado 

para regularizar sua nota do TCC, bem como disponibilizar o certificado do 

curso. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto 

inexiste prova de que o requerente tenha entregue o Trabalho de 

Conclusão de Curso. Registro, ainda, que a parte deixou de juntar o 

contrato celebrado entre as partes, o que impossibilita aferir a demora 

irregular na entrega do certificado. Assim, não há prova da irregularidade 

praticada pelo suplicado, neste momento. O perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação também não foi demonstrado em decorrência da 

ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão ao final. Deste 

modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais para a 

concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 
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consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE DE SOUZA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000236-51.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO JOSE DE SOUZA ALCANTARA REQUERIDO: WEBJET LINHAS 

AEREAS S.A. DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que, na data de 25/11/2019, o 

suplicado lançou a promoção denominada Smiles Friday! Ganhe 300% de 

milhas bônus na transferência. Sustenta que, por cada milha transferida 

pagaria a quantia de R$ 0,06 (seis centavos) e ganharia 300% de milhas 

bônus na transferência, sendo disponibilizadas em até 72 horas. Registra 

que contava com 36.882 milhas e deu início ao procedimento para 

transferência. Sustenta que transferiu as 36.882 milhas, tendo pago a 

quantia de R$ 2.213,10, parcelados em 10 vezes por meio de cartão de 

crédito. Assegura que não recebeu as milhas da empresa requerida. 

Anota que a empresa justificou a ausência de repasse por ter sido 

finalizada após o horário de vigência da promoção, porém aduz que 

efetivou antes do término. Requer, em tutela de urgência, a 

disponibilização de 110.646 milhas em sua conta Smiles. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova e a redesignação da audiência da audiência de 

conciliação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, porquanto deixou de comprovar, de forma robusta, que 

realizou a transferência dentro do período de vigência da promoção. 

Ademais, a promoção é clara ao mencionar o período de vigência. Assim, 

não há prova da irregularidade praticada pelo suplicado, neste momento. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não foi 

demonstrado em decorrência da ausência de prejuízo do autor para o 

caso de concessão ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar 

os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo imprescindível 

aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. No que tange ao pedido de redesignação da audiência de 

conciliação, constato que merece acolhimento, pois as passagens aéreas 

acostadas ao feito demonstram a impossibilidade de o autor comparecer 

no ato. Além disso, a concessão do pedido não acarreta qualquer prejuízo 

ao requerido. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de 

conciliação. Assim, DETERMINO a redesignação da audiência. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LOJAS DONA DO LAR LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000572-55.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

EVA APARECIDA LUCIO REQUERIDO: LOJAS DONA DO LAR LTDA 

DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que, em 15/10/2019, adquiriu o guarda roupa G.R. Mirarack Europe 

3P com Esp. Braço SL. Assevera que a empresa entregou o produto, 

porém não fora possível a montagem por ausência de peças. Assegura 

que até o momento não ocorreu a montagem do móvel. Requer, em tutela 

de urgência, a substituição imediata do móvel por outro similar, bem como 

a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor não merece prosperar, visto que não comprovou o defeito do 

produto que impossibilitou a sua montagem. Ademais, inexiste prova da 

suposta requisição do pedido e da demora em realizar a montagem. Posto 

isso, necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir a 

veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação também não foi comprovado, 

em razão da ausência de prejuízo. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à 

demonstração da presença de elementos informadores suficientes que 

dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos 

de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em 

uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a 

probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade 

de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, 

possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios 

alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUROFACIL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000670-40.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JACKSON LUIZ LOPES REQUERIDO: EUROFACIL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA - EPP DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores, porém aduz que não possui 

relação jurídica com a parte. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao autor o 

ônus de comprovar a irregularidade da cobrança. Ademais, não é 

razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 
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autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

aportar o contrato celebrado entre as partes, relativo ao débito em 

discussão, no momento da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000380-25.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Vistos. Trata-se de Ação de Revisão de Cobrança Indevida formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que, em 11/11/2019, recebeu 

fatura no valor de R$ 689,87 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos) e, no mês de dezembro recebeu cobrança superior. Aduz 

que as cobranças não condizem com o consumo realizado na unidade 

consumidora. Requer a abstenção de suspensão do fornecimento do 

serviço. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, em razão do aumento abrupto da fatura. Deste modo, constato 

que o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) Assim, o deferimento do pedido 

é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino que o requerido abstenha de suspender o 

fornecimento do serviço na unidade consumidora n. 6/89147-0, relativo a 

fatura de dezembro de 2019. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017947-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017947-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO CONCEICAO PAULO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMADO PELAS PARTES ACIMA 

INDICADAS, todos qualificados nos autos. Por motivo de foro íntimo, 

dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos do artigo 145, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo anotar 

jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo de 

suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017947-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017947-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO CONCEICAO PAULO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMADO PELAS PARTES ACIMA 

INDICADAS, todos qualificados nos autos. Por motivo de foro íntimo, 

dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos do artigo 145, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo anotar 

jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo de 

suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000858-33.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANCA REQUERIDO: OI S.A 

DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O autor aduz o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém 

afirma que não possui débito. Requer, em tutela de urgência, a exclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a impossibilidade de 

acolher o pedido, uma vez que existe outra restrição em nome do autor. 

Assim, é evidente a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação para o caso de concessão do pleito ao final. Ademais, inexiste 

prova hábil da quitação contratual, sendo necessário aguardar a dilação 

probatória. Posto isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o demandado juntar o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000636-65.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que, a partir de novembro de 

2019, passou a receber ligações telefônicas e mensagens de cobrança. 

Sustenta que as cobranças se referem a uma dívida de cartão de crédito 

do ano de 2010. Assegura que quitou a dívida junto ao segundo suplicado 

e não realizou novas negociações com a instituição financeira. Sustenta 

que os demandados realizam a cobrança de forma excessiva, no período 

de trabalho ou de lazer. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de 

cobrança por meio de ligação telefônica para os números 65-99221-4302 

e 65-99336-5495. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto 

inexiste prova de que os demandados realizam cobrança de forma 

excessiva. Ademais, o demandante deixou de comprovar a quitação junto 

à instituição financeira. Assim, não há prova da irregularidade praticada 

pelos suplicados. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

também não foi demonstrado em decorrência da ausência de prejuízo do 

autor para o caso de concessão ao final. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 
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imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo os demandados 

juntarem ao feito, no momento da apresentação da defesa, o contrato 

celebrado entre as partes, que originou o débito em discussão. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000673-92.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SONIA CORREA FERNANDES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Vistos em Correição Trata-se 

de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Registra 

que, ao entrar em contato com a empresa, teve ciência de que se tratava 

de débito atualizado no valor de R$ 57,01, sendo cobrado o montante de 

R$ 45,57. Anota que o demandado não soube explicar a origem do débito. 

Registra que não celebrou contrato com a empresa. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a existência da 

relação jurídica, restando evidente que se trata de prova negativa, sendo 

incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da 

cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição por dívida em 

discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 
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audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000835-87.2020.8.11.0001. AUTOR: 

MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO REU: ITAU UNIBANCO S/A DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito relativa a dívida no valor de R$ 205,22. Assevera 

que não desbloqueou o cartão da instituição financeira e que não 

reconhece o débito. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001003-89.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ACSON NIKY DOS SANTOS CORREA REU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que possui contrato com o 

demandado denominado Sky Banda Larga Light, com valor mensal de R$ 

39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Registra que em outubro 

de 2019 o suplicado entrou em contato para oferecer a renovação de 

serviços de internet sem fidelidade, pacotes e descontos. Aduz que 

contratou o novo pacote de 05 Megas. Ressalta que o demandado 

ofereceu desconto a título de degustação, de forma que pagaria a quantia 

de R$ 29,90 pelo período de três meses e após o montante passaria para 

R$ 89,90. Afirma que o requerido emite cobranças acima da quantia 

pactuada. Anota que as tentativas de resolver o problema pela via 

administrativa restaram infrutíferas. Requer, em tutela de urgência, a 

abstenção de cobranças por meio de boletos, ligações, SMS, whattsapp, 

bem como a abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste 

prova de os débitos estejam acima do estipulado no contrato. Friso que os 

documentos acostados não são suficientes para demonstrar, de forma 

hábil, a irregularidade da cobrança. O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação também não foi demonstrado em decorrência da ausência 

de prejuízo do autor para o caso de concessão ao final. Deste modo, o 

requerente deixou de provar os requisitos legais para a concessão do 

pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – 

ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 
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PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o demandado juntar ao feito, no momento da 

apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as partes, que 

originou o débito em discussão. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000874-84.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

VALDEVINA BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que não 

possui dívida junto ao suplicado e que possuía contrato até o mês de 

agosto de 2019. Ressalta que, em contato com o demandado, teve ciência 

de que se trata de débito vencido nos anos de 2016 e 2017. Anota que 

pagou regularmente todos débitos e que sua linha não fora bloqueada em 

qualquer momento. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo comprovar a 

regularidade do débito. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3221 de 3769



de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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SOELI CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018772-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SOELI CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que a empresa concessionária 

descumpriu a decisão judicial, requerendo a majoração da multa e a 

juntada das faturas do período de maio a novembro de 2019. Analisando 

os autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte, 

visto que informa a suspensão do serviço. Registro que a concessão do 

pleito não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado. No que tange ao 

pedido de majoração da multa, constato a necessidade de aguardar a 

manifestação do demandado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO o RESTABELECIMENTO imediato do 

fornecimento de água no imóvel do autor n. 6/272502-6. Intime-se o 

requerido manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para cumprir 

esta decisão, efetuando o religamento do serviço relativo ao débito em 

discussão. Após, intime-se o autor para manifestação no prazo de 05 

dias. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001164-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS REQUERIDO: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO LIMINAR formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que possui a titularidade da unidade consumidora inscrita na 

matrícula n. 58762-1. Assevera que recebeu faturas abusivas. Requer o 

restabelecimento dos serviços de água na matrícula n. 58762-1, 

hidrômetro n. Y17LO36274, relativo aos débitos em discussão. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, há indícios de irregularidade das 

cobranças, em razão do aumento abrupto em relação ao período anterior. 

Ademais, a parte autora negou o débito, sendo ônus do demandado 

comprovar a regularidade da cobrança, por se tratar de fato negativo. 

Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste momento, a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se 

tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento do fornecimento 

dos serviços de água na matrícula n. 58762-1, hidrômetro n. Y17LO36274, 

NO PRAZO DE 24 HORAS, em relação as faturas vencidas nos meses de 

novembro (R$ 822,91), dezembro de 2019(R$ 1.064,84), janeiro de 2020 

(R$ 1.172,61). Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia 

para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade das cobranças. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERI ALVES DA SILVA OAB - 284.174.021-87 (REPRESENTANTE)

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000227-89.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS REPRESENTANTE: VALDERI ALVES 
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DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formada pelas partes acima 

indicadas. O demandante alega que possui a titularidade da unidade 

consumidora n. 6/251347-1. Assevera que a empresa requerida 

suspendeu o fornecimento do serviço sem motivação e, ainda, deixou de 

restabelecer após a reclamação. Requer, em tutela de urgência, o 

restabelecimento dos serviços. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. O demandante foi intimado para emendar a exordial, momento em 

que aportou ao feito os documentos em 15/01/2020. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que há indícios 

de irregularidade da suspensão de energia, em razão da adimplência do 

suplicante. Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste 

momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a 

parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do 

pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que 

não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/251347-1. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia 

para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade da suspensão do serviço/existência de débitos. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-81.2020.8.11.0001
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FRANCISCO MATOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001204-81.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

FRANCISCO MATOS TAVARES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

DECISÃO Vistos em correição Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas partes acima 

indicadas. O demandante alega que possui a matrícula n. 20319-0. Afirma 

que a média de gasto de consumo do serviço é aproximadamente R$ 

100,00 (cem reais). Sustenta que a empresa emitiu faturas nos meses de 

outubro e novembro de 2019 com valores em excesso. Requer, em tutela 

de urgência, a abstenção de suspensão dos serviços, bem como a 

abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto há indícios de 

irregularidade das cobranças em decorrência do aumento abrupto nos 

meses de outubro e novembro de 2019. Deste modo, constato que o 

requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Abstenha de suspender o fornecimento de 

água na matrícula n. 20319-0, relativo aos débitos em discussão. II- 

Abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

em relação ao objeto da lide. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o 
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pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001128-57.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

TATIANE CORDEIRO DA COSTA REQUERIDO: RENOVA INDUSTRIA DE 

REFRIGERACAO - EIRELI - EPP DECISÃO Vistos em correição Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas partes 

acima indicadas. O requerente aduz, em síntese, que, na data de 

10/12/2018, adquiriu um termostato da empresa demandada pelo valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Sustenta que o produto fora entregue 

para terceira pessoa. Requer a procedência da lide para condenar o 

demandado à restituição do valor, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. O demandante requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o requerido comprovar a 

regularidade da entrega do produto ao autor. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-57.2020.8.11.0001
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TATIANE CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001128-57.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

TATIANE CORDEIRO DA COSTA REQUERIDO: RENOVA INDUSTRIA DE 

REFRIGERACAO - EIRELI - EPP DECISÃO Vistos em correição Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas partes 

acima indicadas. O requerente aduz, em síntese, que, na data de 

10/12/2018, adquiriu um termostato da empresa demandada pelo valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Sustenta que o produto fora entregue 

para terceira pessoa. Requer a procedência da lide para condenar o 

demandado à restituição do valor, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. O demandante requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o requerido comprovar a 

regularidade da entrega do produto ao autor. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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Processo Número: 1000679-02.2020.8.11.0001
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(ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000679-02.2020.8.11.0001. INTERESSADO: 

ENOK WILLIAN DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais formada pelas partes acima indicadas. O autor 

aduz que abriu conta junto ao demandado em razão da solicitação de seu 

empregador. Registra que recebeu a quantia de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais) a título de salário proporcional, porém aduz que o 

demandado apropriou do montante através de cobranças denominadas 

TAR Pacote SERV. Requer, em tutela de urgência, a restituição do 

montante ou, subsidiariamente, a retenção de apenas 30% do montante. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 
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parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, já que o extrato acostado ao feito 

demonstra, neste momento, que a instituição financeira aprovisionou o 

salário integral da parte. O salário é impenhorável, em razão de seu 

caráter alimentar, conforme o disposto no artigo 833, IV, do Código de 

Processo Civil. Assim, o bloqueio do salário integral da parte autora é 

irregular. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA DE DÉBITO 

AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIOS E APOSENTADORIAS. 

RETENÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA 

CORTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA AO ART. 515, 

§ 3º, DO CPC CARACTERIZADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. No caso, não há falar em julgamento extra petita, haja 

vista que a conclusão alcançada por esta Casa de que "o banco não pode 

apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na 

conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato 

bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de 

adesão (REsp 492.777/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 

1.9.2003)", deteve-se estritamente ao inconformismo manifestado 

expressamente pelo Parquet. 2. Também inexiste a obscuridade apontada, 

pois o que esta Casa fez foi apenas, com fulcro no entendimento de que é 

vedada a retenção integral de salário e aposentadoria, determinar que o 

Juízo de primeiro grau possibilitasse a produção da prova requerida pelo 

órgão ministerial para o fim de se averiguar a prática de ilegalidade por 

parte da instituição financeira, uma vez que o não acolhimento da 

demanda na origem partiu de premissas rechaçadas por esta Corte 

Superior. Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito 

da ação, porque isso sim esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula 

do STJ. Deteve-se a ordenar o retorno dos autos à origem para que a 

instrução probatória siga seu curso normal, providência esta que não 

contraria os precedentes já proferidos por esta Casa. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1405110/MG, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 

14/11/2014). (destaquei) Friso que não é razoável admitir o bloqueio de 

valores por débito em discussão. Posto isso, verifico que o autor 

comprovou a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano também 

restou demonstrado, pois prejudica financeiramente o demandante. Deste 

modo, a concessão do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que o requerido efetue, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a restituição da quantia de R$ 

145,00 (cento e quarenta e cinco reais)em favor do autor. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000878-24.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LINICKER DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assevera que efetuou o pagamento regular do contrato. Requer, em tutela 

de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a existência da 

relação jurídica, restando evidente que se trata de prova negativa, sendo 

incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da 

cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição por dívida em 

discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000886-98.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: EMERSON ALVES PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas. O requerente aduz que possui a titularidade da linha telefônica 

n. 65-98118-1599, sendo utilizada para atividade empresarial. Registra 

que, desde o dia 25/12/2019, não recebe e realiza ligações ou SMS. Aduz 

que o demandado informou o cancelamento da linha telefônica, porém 

alega que não fora notificado. Requer, em tutela de urgência, a titularidade 

da linha telefônica. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto 

inexiste prova do cancelamento da linha telefônica. Ademais, o 

demandante não comprovou a irregularidade praticada pelo requerido 

relativo ao suposto cancelamento da linha telefônica. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão 

ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo o demandado juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o extrato atualizado da linha telefônica. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000906-89.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que possui contrato relativo a 

cartão de crédito com o demandado. Assevera que constatou em sua 

fatura diversas despesas que desconhece, totalizando o valor de R$ 

5.063,20. Aduz que não obteve êxito pela via administrativa. Requer, em 

tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência dos débitos, restando evidente 

que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o 

ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que a 

negativação do nome do demandante impediria de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 
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fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido abstenha de incluir o nome do demandante nos 

órgãos de proteção ao crédito, relativo aos débitos em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001522-64.2020.8.11.0001. AUTOR: ZITA 

SOARES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DECISÃO Vistos em correição Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que o demandado 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em decorrência de suposta dívida no valor de R$ 323,01 

(trezentos e vinte e três reais e um centavo), relativa a recuperação de 

consumo. Registra que as provas são unilaterais. Requer, em tutela de 

urgência, o restabelecimento do serviço, a suspensão da cobrança e a 

abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a existência do 

débito. Ademais, há indícios de irregularidade por ausência do 

acompanhamento do autor no momento da vistoria realizada pela empresa. 

O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo 

para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- Efetue o restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2544423-3, 

conforme indicado na exordial, relativo ao débito em discussão. II- 

Suspenda a cobrança da quantia de R$ 323,01 (trezentos e vinte e três 

reais e um centavo). III- Abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, relativo ao objeto da lide. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta 

decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001407-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A (NET SERVIÇOS DE TELEFÔNIA) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001407-43.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A (NET SERVIÇOS DE 

TELEFÔNIA) DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 
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formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que celebrou 

contrato com o demandado relativo a TV e internet. Sustenta que, no ano 

de 2019, os serviços agruparam ao de telefone móvel e que passou a 

receber cobranças excessivas. Requer, em tutela de urgência, a 

suspensão das cobranças. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É 

o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, porquanto não fora acostada ao feito o contrato celebrado 

entre as partes para aferir a cobrança irregular. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão 

ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo o demandado juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001029-87.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

YASMIM SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O demandante alega que, na data de 29/11/2019, adquiriu um 

guarda-roupa Demobile Realce Plus 8 portas, 4 gavetas noval/van, pelo 

valor total de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), incluído o 

frete. Registra que a empresa informou, no ato da compra, a entrega do 

produto no prazo de 05 dias e não disponibilizou a montagem do produto. 

Afirma que o produto chegou dentro do prazo de entrega e que contratou 

um profissional para montar o produto na data de 10/152/2019. Ressalta 

que, no momento da montagem, constatou que uma das peças da parte 

superior do guarda-roupa estava danificada, o que impossibilitou a 

execução do serviço. Sustenta que, em 11/12/2019, entrou em contato 

com a empresa para relatar o fato, sendo solicitado o encaminhamento de 

fotos para providenciar a troca do produto. Assegura que encaminhou o 

e-mail com as fotos do produto danificado na mesma data, porém o 

demandado deixou de realizar a substituição do produto arguindo o 

excesso de pedidos. Registra que já passou mais de 45 dias sem que o 

demandado providenciasse a substituição do produto. Requer, em tutela 

de urgência, a imediata substituição da peça com defeito do guarda-roupa. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, visto que não comprovou o 

defeito do produto. Ademais, inexiste prova da suposta requisição do 

pedido e da demora em realizar a substituição do guarda-roupa. Posto 

isso, necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir a 

veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO 

QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está 

condicionado à demonstração da presença de elementos informadores 

suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que 

os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de 

autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja 

vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. 

A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação 

probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos 

vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 
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legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001101-74.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KALED NASSER KARHAWI, MARCELO LEMOS NOGUEIRA, ROGER 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: S D ALLIEND NOTICIAS - ME DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. Os requerentes aduzem que, na 

madrugada do dia 29 para o dia 30/11/2019, ocorreu um evento 

organizado por Kaled, que ocorre uma vez ao ano e se encontra na 4ª 

edição, pelo qual se reúne artistas do ramo de música eletrônica de 

renome nacional para apresentarem neste Município. Registram que o 

evento foi realizado em parceria com a casa noturna denominada VOZZ 

CLUB. Ressalta que, após a realização do evento, o demandante Kaled 

organizou a continuação da programação, com apoio de Marcelo, 

destinado apenas as pessoas que compareceram ao realizado na casa 

noturna, sendo necessária a apresentação do ingresso. Ressaltam que o 

evento contaria com a presença de músicos da capital e do interior, que é 

o caso do demandante Roger. Afirmam que, durante a apresentação do 

autor Roger, as pessoas foram surpreendidas com o surgimento de 

policiais encapuzados, motorizados em aproximadamente 05 viaturas e 10 

motocicletas, munidos com armas de alta potência, anunciando a 

abordagem, valendo-se de bombas de gás lacrimogênio e determinando 

que todos fossem ao chão. Asseguram que doze pessoas foram 

conduzidas até a delegacia, sendo que 096 estavam portanto substâncias 

entorpecentes. Sustentam que também foram conduzidos até a Delegacia 

em razão de serem organizador do evento (Kaled), responsável pela 

tesouraria (Marcelo) e por portar substância chamada de rapé (Roger). 

Alegam que, após serem ouvidos, foram liberados, não sendo instaurado 

qualquer espécie de procedimento investigativo criminal. Afirmam que a 

empresa requerida teve acesso ao conteúdo do inquérito policial 

instaurado contra as pessoas que, em tese, praticaram ato ilícito. Informam 

que o demandado veiculou a imagem dos requerentes à reportagem 

intitulada Polícia Miliar Acaba com Festa Regada a Álcool e Drogas e 

Apreendem Menores. Anotam que a reportagem ocasionou diversos 

prejuízos. Requerem, em tutela de urgência, que o demandado realize a 

retratação informando que os demandantes, em momento algum, foram 

indiciados por qualquer fato criminoso. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido dos demandantes, neste momento, 

porquanto o demandado limitou a narrar os fatos relacionados aos fatos. 

Ressalto que inexiste nas matérias a intenção de denegrir a imagem e a 

honra dos demandantes. Os direitos à informação não possuem caráter 

absoluto, encontrando-se limites em outros direitos e garantias 

assegurados pela Constituição Federal. Para configurar o ato ilícito do 

jornal é imprescindível comprovar o fato inverídico e/ou publicação de 

afirmações de caráter injurioso, violando a honra e a dignidade. Com isso, 

necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos fatos 

indicados na exordial. Não obstante as arguições elencadas, registro que 

há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão, nos 

termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo dos autores para o caso de 

concessão ao final. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - PEDIDO DE EXCLUSÃO E 

ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES - RÉU REVEL - VERACIDADE 

DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA EM 

CONTRÁRIO PRODUZIDA - FUMUS BONI IURIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é um 

dos efeitos da revelia (art. 319 do CPC/73) e pode ser afastada quando o 

conjunto probatório dos autos for em sentido contrário. Os requisitos para 

a concessão da TUTELA cautelar são concomitantemente o periculum in 

mora e o fumus boni iurus (art. 798 do CPC/73). (N.U 

0026847-11.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, 

Publicado no DJE 12/12/2016). (Grifei) Posto isso, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001783-29.2020.8.11.0001. AUTOR: 

BRUNO RAFAEL CAVALCANTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em Correição Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que possui a unidade 
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consumidora n. 6/2655169-7. Registra que, na data de 08/01/2020, 

recebeu uma notificação com Reaviso de Vencimento de uma fatura em 

aberto relativa ao mês de setembro de 2019, com vencimento em 

30/12/2019, no valor de R$ 5.841,90 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um 

reais e noventa centavos). Registra que tomou ciência da existência de 

outra fatura vencida, emitida também no mês de setembro de 2019, no 

valor de R$ 5.777,60 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e 

sessenta centavos). Assegura que realizou o pagamento do débito de 

setembro de 2019. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de 

suspensão da energia elétrica ou, alternativamente, o restabelecimento do 

serviço, caso tenha sido bloqueado, bem como a abstenção de cobrança 

relativa ao mês de setembro de 2019. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, em razão da ausência do autor no momento da vistoria técnica. 

Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste momento, a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se 

tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino: I- A abstenção de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/2655169-7, relativa aos débitos nos 

valores de R$ 5.777,60 e R$ 5.841,90- do mês de setembro de 2019. II- 

Caso tenha sido suspenso o serviço, DETERMINO o IMEDIATO 

restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2655169-7, referente ao objeto da lide. III- A suspensão das cobranças 

nas quantias de R$ 5.777,60 e R$ 5.841,90- do mês de setembro de 2019, 

referentes ao mês de setembro de 2019, até a prolação da sentença. Fixo 

multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido juntar, no momento da apresentação da 

defesa, o TOI e demais documentos que instruíram a recuperação do 

consumo de energia. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013898-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013898-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZELIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de rejeição da inversão do 

ônus da prova, tendo em vista que esta se confunde com o mérito da lide, 

de modo que com ele deve ser analisado. Do mesmo modo, indefiro o 

pedido de juntada de extrato oficial dos órgãos de proteção ao crédito 

visto que o documento apresentado não obsta a defesa do réu, que 

alegando inconformidade nos registros dos órgãos de proteção ao crédito 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 137,10 

(cento e trinta e sete reais e dez centavos), com data de inclusão em 

11/01/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 
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sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). 3- OPINO pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012282-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANILCE MARQUES GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VERO (REQUERIDO)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012282-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDVANILCE MARQUES GODINHO REQUERIDO: 

CONDOMINIO VERO, HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano moral, 

que EDVANILCE MARQUES GODINHO move contra CONDOMINIO VERO, 

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008347-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008347-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAIR ANTUNES DA SILVA, MATHEUS RIAN VIEGAS DA 
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SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA, KOIN 

ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA S E N T E 

N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais e materiais, que NAIR ANTUNES DA SILVA, MATHEUS 

RIAN VIEGAS DA SILVA move contra AZUL LINHAS AEREAS, 

DECOLAR.COM LTDA, KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE 

PAGAMENTO SA. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018391-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AZE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RICHARD DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018391-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AZE MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: IGOR RICHARD 

DA SILVA OLIVEIRA SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 223/2019/ JV 02. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018597-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018597-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B 

REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas 

partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019353-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019353-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ELIESER VIEIRA DA 

SILVA SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a 

homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

IMEDIATO – SAI, PROCESSO 239/2019/ JV 02. Posto isso, a concessão do 

pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e 

legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e 

em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011018-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AELSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON KAWAKAMI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação formada entre as partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELIA BENEDITA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005921-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARICELIA BENEDITA DE OLIVEIRA MAGALHAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a 

requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação sem 

justificativa prévia e, nesta Especializada cabe à parte autora comparecer 
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a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, 

sob pena de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonage dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, ou no momento 

da audiência ou após a realização do ato com justificativa documental, até 

o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014408-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CEARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE APARECIDA MARCHI (EXECUTADO)

RICARDO SOARES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014408-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CEARA EXECUTADO: RICARDO 

SOARES, VALDIRENE APARECIDA MARCHI SENTENÇA Vistos. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença formada pelas partes acima indicadas. O 

exequente informou a quitação do débito. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Proceda-se o 

arquivamento dos autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPE GRACE COURA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004997-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGAPE GRACE COURA DE FARIA REQUERIDO: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral e material formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. INTIME-SE o autor para 

manifestar sobre o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015093-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LEAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015093-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA LEAO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. Compulsando 

os autos, constato que a pretensão do demandante merece prosperar. O 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de 

desistência no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de 

litigância de má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de 

irregularidade praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do 

pleito é medida que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos 

do artigo 200, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 
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do Código de Processo Civil. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009174-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009174-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

HELENA DA SILVA SOUZA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA formada pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013202-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013202-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS formado 

pelas partes acima indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a 

desistência do feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

demandante merece prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que 

é possível conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a 

qualquer momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide 

temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade praticada pelo 

demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida que se impõe 

para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por 

corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012976-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASSIANO PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012976-75.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOZAIR JOSE DOS SANTOS EXECUTADO: ROBERTO 

CASSIANO PINHEIRO FILHO SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. Compulsando 

os autos, constato que a pretensão do demandante merece prosperar. O 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de 

desistência no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de 

litigância de má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de 

irregularidade praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do 

pleito é medida que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos 

do artigo 200, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017415-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017415-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA EXECUTADO: MARCIO 

NUNES FALCAO SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Deixo de relatar 

os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. O autor requer a desistência do feito. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do demandante merece prosperar. O Enunciado 

n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência 

no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de 

má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade 

praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018537-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FELICIANA MALHEIROS KOECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018537-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE FELICIANA MALHEIROS KOECHE REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral, que ELIANE FELICIANA MALHEIROS KOECHE 

move contra BANCO BMG S.A. Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015745-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO MARTINS CANAVARROS SERRA (REQUERENTE)

ANA MARIA LEAO VILELLA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015745-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO AUGUSTO MARTINS CANAVARROS SERRA, ANA 

MARIA LEAO VILELLA SILVA REQUERIDO: STM - CONSTRUCAO E 

INCORPORACAO LTDA - EPP S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MATERIAL E MORAL, formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003864-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BERNARD CAPPELLESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003864-82.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

KARLOS LOCK EXECUTADO: PAULO BERNARD CAPPELLESSO 

SENTENÇA Vistos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do 

feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante 

merece prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível 

conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a qualquer 

momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide temerária. No 

caso, inexistem indícios de irregularidade praticada pelo demandante. 

Posto isso, a concessão do pleito é medida que se impõe para que 

produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039735-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERNANDES CASULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA BIANCA RAMOS ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 1039735-53.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSE 

CARLOS FERNANDES CASULA Advogado do(a) EXEQUENTE: NAYARA 

DA SILVA CASULA - MT24774/O EXECUTADO: GLAUCIA BIANCA RAMOS 

ROSA A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016718-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE MOREIRA DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT10276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016718-11.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): NADINE MOREIRA DA SILVA BOTELHO RÉU: ERMINIA DOS 

SANTOS CONCEICAO - ME S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação 

formada entre as partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 
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efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013708-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO APIACAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA ALFREDINA TICIANEL PACCOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013708-56.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO APIACAS EXECUTADO: AMELIA 

ALFREDINA TICIANEL PACCOLA Vistos etc. Trata-se de ação formada 

entre as partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020717-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020717-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OLEGARIO DE FRANCA S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Trata-se de Acordo Extrajudicial, que OLEGARIO DE FRANCA move contra 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS. Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012922-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY MICHELLE PRUDENCIO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

ALFREDO ALGUSTO FONTES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012922-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: ALFREDO 

ALGUSTO FONTES LEITE, ARIANY MICHELLE PRUDENCIO DE OLIVEIRA 

LEITE S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, que 

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME move contra ALFREDO ALGUSTO 

FONTES LEITE, ARIANY MICHELLE PRUDENCIO DE OLIVEIRA LEITE. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003268-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL LUIZ SANTANA MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

66 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003268-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANOEL LUIZ SANTANA MARTINEZ REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, que EMANOEL LUIZ SANTANA MARTINEZ move contra 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018680-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUZE GONCALVES E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018680-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: MARLUZE 

GONCALVES E SILVA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 
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qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018831-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DOS REIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018831-35.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): EMILENE DOS REIS COSTA RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos. 

Trata-se de Ação em desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. Esta ação 

não pode prosperar, tendo em vista que a parte reclamada se trata de 

ente da Administração Direta, havendo, portanto, vedação para tramitação 

nesta Especializada conforme preconiza o artigo 51, inciso IV e o artigo 

8º, ambos da Lei 9.099/95, ipsis litteris: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Art. 8º Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Deste modo, tendo em vista, a presente 

causa não poderá ser processada e julgada no Juizado Especial Cível, 

mas sim no Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, a Lei do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mais precisamente em seu artigo 2º, 

caput, prevê que: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Incide, portanto, a limitação de 

competência disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, que exclui da condição 

de parte, perante os Juizados Especiais, as pessoas jurídicas de direito 

público. Ante o exposto, nos termos do 8º da Lei 9.099/95, reconheço a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a reclamação em 

epígrafe, e, em consequência, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 2º caput Lei 12.153/09, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015402-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SAES PRADO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015402-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS SAES PRADO DE MELLO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por 

dano moral, que THAIS SAES PRADO DE MELLO move contra AZUL 

LINHAS AEREAS. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011505-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO A. A. BUFFULIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011505-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REQUERIDO: 

RICARDO A. A. BUFFULIM Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por TÁTICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME, em 

desfavor de RICARDO A A BUFFULIM. O requerente pleiteia a extinção do 

feito, em virtude da quitação da dívida executada, pelo requerido. Diante 

da manifestação do autor, o qual noticia o pagamento da obrigação, não 

há alternativa a este Juízo senão declarar extinta a ação. Ante o exposto, 

considerando a quitação do débito e a inexistência de outras obrigações 

entre as partes, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, II, do CPC. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020484-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DITADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020484-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA DITADI REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL formado pelas partes acima indicadas. Deixo de relatar os fatos, 

nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O 

autor requer a desistência do feito. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do demandante merece prosperar. O Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência no 

Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de 

má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade 

praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002636-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELA HELENA DOMINGUES VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002636-72.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO EMILIA EXECUTADO: ARIELA HELENA 

DOMINGUES VASCONCELOS SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. Compulsando 

os autos, constato que a pretensão do demandante merece prosperar. O 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de 

desistência no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de 

litigância de má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de 

irregularidade praticada pelo demandante. Posto isso, a concessão do 

pleito é medida que se impõe para que produza seus efeitos, nos termos 

do artigo 200, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015455-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEY MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se estes autos. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015455-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEY MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se estes autos. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016054-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PAIM NUNES (REQUERIDO)

DIVA DE GODOY PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015890-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016054-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PAIM NUNES (REQUERIDO)

DIVA DE GODOY PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017254-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA MATA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007032-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANE BITTCOURT FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008986-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA COSTA DA SILVA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005410-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDA FERNANDA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014481-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JESUS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014481-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAM JESUS SANTIAGO REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T 

E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO c/c 

DANOS MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, visto que o patrono do autor não obteve êxito em 

informar o requerente sobre a aludida audiência agendada. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008225-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008225-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINY MATOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral, formada pelas partes acima indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, o patrono da parte 

reclamante aduz que a mesma não compareceu na audiência agendada 

por conta de compromissos profissionais inesperados que necessitava da 

presença da autora em seu ambiente de trabalho. Cabe à parte autora 

comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 

9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto no 

artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 
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JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009538-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ASSIS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; À parte reclamante foi concedido prazo de 5 

(cinco) dias para que apresentasse documentos que comprovassem sua 

ausência em audiência. A mesma quedou-se inerte. Assim, não havendo 

justificativa para ausência da parte autora à referida audiência, o 

processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência 

eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito, se for o caso, comunicando o teor desta 

decisão e para que sejam restituídas as negativações por ventura 

baixadas, em razão da liminar aqui deferida. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça 

(TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª Turma Recursal de Mato 

Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013005-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013005-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA S E N T E N Ç A 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que 

FABIANA FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO move contra INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 
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audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007032-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANE BITTCOURT FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez presente na 

audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe 

sobre essa situação: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, não havendo justificativa para ausência 

da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares 

e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, se for 

o caso, comunicando o teor desta decisão e para que sejam restituídas as 

negativações por ventura baixadas, em razão da liminar aqui deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso 

III, da Seção 9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez 

que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013280-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES BEZERRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT8896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013280-74.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROSANGELA GOMES BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO A 

conclusão de procedência ou não do pedido e suas implicações 

(determinação de consumo, limitação de faturamento, dano em relógio 

medidor, etc...), exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora afirma que é titular da UC n° 

6/1980683-5 que reside no imóvel e que no mês de outubro 2019 recebeu 

faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 32.125,65 (trinta e 

dois mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com 

vencimento para a data de 30/10/2019, e outra ainda, no valor de R$ 

4.739,40 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), 

com vencimento na mesma data, em 30/10/2019. Ante tais fatos pleiteia 

que a reclamada seja condenada em danos morais, bem como seja 

declarada indevida tais cobranças. A empresa requerida contestou 

afirmando preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial, 

no mérito alega que houve irregularidades nas instalações elétricas não 

registrando o consumo corretos dos meses anteriores, por isso não há 

que se falar em indenização pelos danos morais sofridos em virtude de 

ser cobrança legitima. Alega que houve o termo de ocorrência 

constatando as irregularidades. Em análise dos autos entendo que para 

melhor elucidação do caso necessário se faz a instrução processual 

mediante realização de perícia técnica que poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. A 

concluir de forma diversa, estaria o juízo prosseguindo para determinar, 

de forma virtual, qual teria sido o real consumo do serviço, a ocorrência ou 

não de eventual dano ao relógio e consequente fixação de valores de 

faturas, o que se mostra temerário sem atender à determinação do art. 

115, I, da Resolução nº 414/2010-ANEEL. Registre-se, ainda, que a 

fixação de consumo de forma ‘virtual’ gera impacto nas prestações 

subsequentes (verdadeiro enriquecimento sem causa), bem como, 

desequilíbrio no sistema operacional gerando classes diferentes de 

consumidores (os que pagam o efetivo consumo - os que pagam consumo 

virtual). O ponto de equilíbrio deve ser a cobrança/pagamento, pelo efetivo 

serviço prestado. Portanto, forçoso reconhecer que somente a prova 

pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Desta feita, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. III. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, pela EXTINÇÃO DO 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no inciso 

II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. - REVOGO a liminar concedida Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
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efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006498-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006498-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais ao argumento de que o reclamado vem descontando 

indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a faturas de 

cartão de crédito, pleiteia que seja declarado nulo o contrato de 

empréstimo firmado, bem como reduzida as taxas de juros aplicadas. 

Informa que não utilizou cartão de crédito junto à reclamada, que nunca 

recebeu cartão de crédito, e por tais fatos até a propositura da presente 

demanda foram descontados em sua folha de pagamento no montante de 

R$ 49.090,00 (quarenta e nove mil e noventa reais). O reclamado, em 

contestação, afirma que a reclamante firmou contrato de adesão de cartão 

de crédito e autorização de desconto em folha de pagamento, sendo 

devidos os descontos, inexistindo ato ilícito, alega que o contrato firmado 

entre as partes não padece de vício, que a reclamante utilizou-se do 

cartão e ante tal fato pugna pela improcedência da presente demanda. Na 

hipótese, o valor pretendido nos autos corresponde à restituição do valor 

descontado indevidamente da folha de pagamento da autora na forma 

dobrada, que perfaz a quantia de R$ 98.180,00 (noventa e oito mil cento e 

oitenta reais). Desse modo, embora a reclamante tenha atribuído à causa 

valor equivalente ao de alçada dos Juizados Especiais, o fez 

incorretamente, pois não observou a normativa aplicável disposta no 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, tratando-se de matéria de 

ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna, este 

Juízo absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º, I, da 

Lei 9.099/90. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no inciso 

II do artigo 51 e inciso I, do artigo 3º, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012311-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OTACILIO REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012311-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL OTACILIO REIS SANTOS REQUERIDO: CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO 

DE EVENTOS - CEBRASPE I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. MÉRITO Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação 

em que alega o reclamante ter efetuado inscrição em concurso público, 

porém o pagamento realizado foi computado fora do prazo previsto no 

edital, informa que recebeu e-mail da reclamada informando que a 

inscrição havia sido indeferida. Ante tais fatos solicitou a devolução dos 

valores pagos, porém informa que até o momento não houve a devolução, 

com isso requer a condenação da reclamada em dano morais e danos 

materiais. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a flagrante ilegitimidade passiva da parte reclamada. Sendo assim, acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada, suscitada na 

contestação, visto que por meio do edital do concurso é possível 

visualizar que quem tem responsabilidade pela devolução dos valores 

pagos referentes a taxa de inscrição indeferida é o órgão contratante da 

reclamada, no presente caso a PF, sendo que o reclamante fora informado 

dos passos para solicitação do reembolso, e estes não foram cumpridos 

conforme a previsão. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a 

presente reclamação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011900-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARRETO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011900-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO BARRETO SOUTO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

Mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MAURICIO BARRETO SOUTO em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS S/A. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
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defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No 

caso vertente, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, 

caracterizada pelo alteração da rota do voo originário de forma unilateral, 

sem comunicação prévia, sem qualquer assistência ao consumidor e a 

consequente perda da conexão para o destino final, causando atraso total 

de mais de 10 horas, o que gerou diversos transtornos à parte 

Requerente. A parte ré alega que, devido ao EXCESSIVO ÍNDICE DE 

TRÁFEGO AÉREO, foi necessária a reestruturação da malha aérea, alguns 

vôos foram alterados ou até mesmo cancelados, motivo pela qual entende 

que não pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório, 

notadamente porque a aeronave só pode voar com a autorização dos 

controladores de vôo, o que foge da alçada da empresa. O atraso do voo 

na saída da conexão em São Paulo efetivamente é incontroverso, 

limitando-se a ré a alegar que tal ocorreu por necessidade de 

reestruturação da malha aérea e manutenção da segurança dos 

passageiros. Em que pese as referidas alegações, entendo que a 

justificativa apresentada – reestruturação da malha aérea -, não é 

verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia, 

uma vez que não foi comprovado por meio de documentos hábeis sequer 

a ocorrência do suposto “tráfego excessivo”, tampouco a necessidade de 

uma eventual reformulação dos horários dos vôos no referido dia. 

Portanto, o cancelamento desarrazoado que ocasionou a perda da 

conexão, sem a comprovação idônea de ter prestado ao consumidor 

qualquer assistência material, configura falha na prestação do serviço, no 

termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA SAÍDA DO VOO. 

PERDA DE CONEXÃO. AUTORA QUE FOI DESLOCADA PARA HOTEL 

SENDO TRANSPORTADA APENAS NO OUTRO DIA. PERDA DE VIAGEM E 

PASSEIO COM A FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5000,00, E QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006875751, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ROBERTO COSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS PITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - SC11675 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003764-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERSON ROBERTO COSTA DA CRUZ REQUERIDO: 

EDSON LUIS PITA Vistos etc., Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, sendo suficientes as provas 

produzidas pelas partes. Trata-se de ação indenizatória por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Narra o autor, em 

apertada síntese, que é proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 

START, ANO 2018, MOD 2018, COR PRETA, PLACA QCT-2936, sendo que 

no dia 03/08/2019, por volta das 06:00 horas da manhã, estava se 

deslocando de sua residência para o seu local de trabalho em sua 

motocicleta, na avenida Aírton Senna, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, 

quando em sua frente seguia uma carreta VOLVO FG 540, COR PRATA, 

ANO 2014, MOD 2015, PLACA MLY-5295, conduzida pelo réu. Segue 

alegando o reclamante que trafegava no sentindo reto da avenida, quando 

o réu abriu à esquerda para realizar a conversão para direita não 

apresentando nenhuma sinalização, e nem mesmo a atenção se estaria 

vindo algum veículo, fazendo assim a curva para a direita. O autor 

sabendo que não iria conseguir sair da colisão, pulou de sua motocicleta, 

vindo a chocar na lateral da carreta, tendo sua moto toda destruída 

conforme imagens anexas à inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. No caso, devido à dinâmica do fato ocorrido, verifica-se 

que o motorista reclamante não mantinha a distância segura do veículo da 

reclamada, o que lhe impediu de realizar a frenagem ou mesmo desviar do 

caminhão conduzido pelo requerido, vindo a colidir sua motocicleta quase 

ao meio da carreta de 26m que estava a sua frente. Logo, o reclamante foi 

imprudente, pois não manteve a distância quanto ao enorme veículo à sua 

frente, o caminhão da reclamada. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE 

CULPA DAQUELE QUE COLIDE ATRÁS. AUSÊNCIA DE PROVA DIVERSA 

PELOS AUTORES. INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA REGULAMENTAR. 

SINALIZAÇÃO AMARELA QUE INDICA ATENÇÃO E REDUÇÃO DE 

VELOCIDADE. Incontroverso que o autor, João, colidiu contra a traseira do 

automóvel do réu, Wagner, no sinal amarelo. A presunção de culpa é 

daquele que colide atrás. Ônus da prova dos autores, da qual não se 

desincumbiram, limitando-se a alegar que a parada foi abrupta e 

inoportuna diante do sinal amarelo. Culpa do condutor que não guarda 

distância regulamentar com o veículo da frente e deixa de reduzir a 

velocidade em sinal amarelo. Dispõe o anexo II do CTB, através da 

Resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a respeito da 

sinalização, ressalta que a luz amarela "indica atenção, devendo o 

condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo". 

Situação esta que não foi comprovada nos autos. Sentença confirmada 

por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004788717, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/05/2014. Ademais, como bem frisado 

na defesa da reclamada, a carreta conduzida pelo réu trata-se de um 

veículo grande e pesado, que manobrava para adentrar à direita, sendo 

fisicamente impossível tal conversão de forma ágil, repentina, não 

havendo como surpreender qualquer motorista que venha dirigindo atrás, 

a não ser que este não esteja atento à direção ou que não guarde a 
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distância de segurança do veículo à sua frente. Nesse passo, a partir das 

imagens trazidas, nota-se que a motocicleta conduzida pelo autor colide 

quase ao meio da extensão da carreta, que já vinha fazendo a manobra 

de conversão à direita, logo, não havendo que se falar em surpresa ou 

negligência na conduta do motorista reclamado, mas sim em desatenção 

do condutor da motocicleta que vinha atrás, pois, como já observado, 

quase a metade da carreta já havia adentrado à direta quando houve a 

colisão. Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência dos 

pedidos da inicial é a medida que se impõe. Assim, não sem propósito, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, como é o caso em questão. Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral e material, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. Deixo 

de analisar o pedido contraposto vindicado pela parte requerida, uma vez 

que não quantificado em valores líquidos, sendo defeso a este juízo 

proferir sentença condenatória por quantia ilíquida, a teor do que dispõe o 

Parágrafo Único do artigo 38, Lei 9.099/95. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na exordial e, 

em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei 

n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto a decisão ao MM 

Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 40 da lei 9099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012432-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA SANTOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012432-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELA MARIA SANTOS DE AMORIM REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DANIELA 

MARIA SANTOS DE AMORIM em face de BANCO BRADESCARD S/A, 

decorrente de negativação indevida, já que alega desconhecer a origem 

dos débitos cobrados. In casu, é de se considerar que a relação havida 

entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é 

indevida, uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a 

negativa da contratação/utilização dos serviços, embora a reclamada 

tenha trazido farta documentação com sua defesa. Em defesa a 

Reclamada demonstrou que a parte autora possui relação jurídica com o 

banco desde de 13/05/2017, por meio do CARTÃO DE CRÉDITO LOJAS 

AMERICANAS VISA INTERNACIONAL, possuindo amplo histórico de 

compras e pagamentos de algumas faturas, tudo conforme termos de 

contratação devidamente assinados pela parte autora, todavia, a 

Reclamante não efetuou o pagamento das últimas faturas, com isso 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a notória semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011883-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011883-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA em 

desfavor de AZUL LINHAS AEREAS S/A. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. In casu, é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 
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consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Sustenta a parte autora 

que adquiriu passagem aérea da empresa Ré para realização de 

transporte aéreo no dia 10/10/2019, viagem partindo da cidade de 

Cuiabá-MT tendo como destino final a cidade de Florianópolis-SC, com 

conexão em São Paulo–SP. Afirma que no dia do voo, quando se dirigiu ao 

balcão da reclamada para realizar o chek in foi surpreendido pelo 

cancelamento de seu voo, sem qualquer aviso ou informação prévia e por 

razões desconhecidas o embarque no voo programado para empreender 

o trecho entre Cuiabá e Florianópolis teria sofrido atraso de “mais de 

quatro horas”, o que teria lhe causado diversos transtornos e perda do 

voo de conexão. Como chegou ao seu destino final com várias horas de 

atraso (cerca de 8h), decorrente da falha na prestação de serviço da 

reclamada, requer indenização por danos morais. De outro lado, em 

contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do embarque 

ocorreu devido à manutenção não programada na aeronave que faria o 

voo do autor, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. 

Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

das alegações e documentos juntados na inicial. Além do que, restou 

incontroverso que ao invés de chegar às 14h40, como originalmente 

contratado, o novo voo da parte autora chegou às 23h20, ou seja, cerca 

de 8 horas de atraso. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é 

presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição 

e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamento 

daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido 

corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, 

a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

ambos os valores corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012560-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO OAB - MT23365/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012560-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANDRE XAVIER 

FERREIRA PINTO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso vertente, a 

parte autora adquiriu passagens aéreas para empreender viagem 

referente ao trecho de Buenos Aires-ARG a Cuiabá/MT. Consta que o 

requerente se dirigiu ao balcão da empresa para realizar o check in no dia 

programado para o embarque, 24/06/2019, às 5h. Entretanto, foi 

surpreendido pelo cancelamento de seu voo, sendo reacomodado em 

novo voo que sairia somente às 15h30, não tendo sido prestada qualquer 

assistência material pela reclamada e acarretando atraso de mais de 12h 

em seu desembarque. Como passou por diversos desconfortos, sem o 

devido atendimento pela companhia aérea, requer indenização por danos 

morais pelo transtorno. De outro lado, pelas alegações da parte 

reclamada, restou incontroverso que houve o atraso do voo de conexão 

em SP, tendo culminado na perda da segunda conexão para o destino 

final. Friso que a parte ré trouxe apenas alegações, deixando de instruir 

os autos com algum documento que demonstrasse que justificativa 

plausível pelo atraso do voo saindo de SP, já que juntou apenas prints de 

tela, no intuito de reforçar seu argumento de que teria havido fechamento 

do aeroporto devido a condições climáticas desfavoráveis, mas não 

sendo possível extrair qualquer informação hábil dos documentos, 

mormente porque o boletim METAR/SPECI trazido refere-se ao dia 

04/06/2019, quando a data do voo do autor era outra, 24/06/2019. Ainda 

que a ré tenha demonstrado prestado a assistência devida ao autor, 

quanto a alimentação, em razão do atraso do voo, friso que tal assistência 

é o mínimo exigido pelas normas da ANAC, bem como apenas amenizam o 

prejuízo material, não eximindo a responsabilidade da reclamada pela clara 

falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Conclui-se que a parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. Logo, a responsabilidade da prestadora 

dos serviços é objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se pela força dos 

próprios fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos, 

só não cabendo a responsabilização quando a parte ré provar que não 

existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência dos pedidos de danos materiais e morais é 

a medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 
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observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007753-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENNE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007753-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIRENNE DE OLIVEIRA ARRUDA REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causa arguida pela reclamada em sua defesa, 

pois a responsabilidade da agência de turismo é objetiva, nos termos do 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, responde a agência 

reclamada de forma solidária pela má prestação do serviço de transporte 

aéreo, pois intermediou a venda das passagens e não prestou qualquer 

auxílio às recorrentes quando do cancelamento do vôo contratado. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO DOMÉSTICO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGENCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

AUXÍLIO ÀS AUTORA PARA REALOCAÇÃO EM OUTRO VÔO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ATRASO DE 24 HORAS NA 

CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL OCORRENTE. A recorrente 

é parte legítima e responde solidária e objetivamente pela má prestação do 

serviço de transporte aéreo, pois intermediou a venda das passagens às 

consumidoras. No mérito, restou evidenciada a falha na prestação do 

serviço da empresa, que não prestou qualquer auxílio às autoras quando 

do cancelamento do vôo, ônus que lhe incumbia. Pelo contrário, limitou-se 

a defender a ausência de sua responsabilidade na situação. O 

cancelamento do vôo originariamente contratado levou às recorrentes a 

realizarem o transporte em outros vôos, com duas conexões e com atraso 

de 24 horas para chegada no destino final, situação que causou abalo 

moral às recorridas. Diante do exposto, vai mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008980930, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em: 30-10-2019) Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

proposta por VALDIRENE DE OLIVEIRA ARRUDA em desfavor de 

DECOLAR. COM LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Sustenta a parte autora que adquiriu passagem aérea com intermédio da 

empresa Ré para transporte aéreo entre São Paulo e Atenas, com saída 

dia 30 de Julho 2019 e chegada em Atenas dia 05 de agosto de 2019, com 

conexão em Dubai. Quanto ao retorno fora comprado a data 12 de agosto 

de 2019 e chegada em São Paulo dia 13 de agosto de 2019, pela 

Companhia Emirates. Segue narrando que no mesmo ato de compra, a 

Parte Autora efetuou uma outra compra de passagem na própria 

DECOLAR, de Atenas a Zakynthos, pela empresa SKY EXPRESS 

AIRLINES, empresa com sede na Grécia, na data de ida 08 de agosto de 

2019 e retorno dia 12 de agosto as 22:50. Aduz que teria havido atraso de 

cerca de 3h30 no voo de volta entre as cidades gregas, o que acarretou a 

perda do voo de volta ao Brasil, tendo que arcar com as taxas de 

remarcação, bem como despesas de alimentação. Aduz que na ocasião, 

entrou em contato com a agência requerida solicitando o reembolso dos 

valores pagos ante a impossibilidade de ter o serviço de transporte aéreo 

prestado inicialmente contratado, entretanto, não obteve sucesso. Com 

isso, requer indenização por danos morais e materiais. De outro lado, em 

contestação, a parte Reclamada defendeu a ausência de sua 

responsabilidade, pois o atraso no voo de volta entre as cidades gregas 

teria se dado por culpa exclusiva de terceiro. Sustentou a existência de 

dano moral, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico 

que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das 

alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral 

decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é objetiva 

do prestador de serviço (e toda a cadeia de fornecedores), pelo 

desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro que arcou 

com o pagamento daquele serviço, prestado de forma defeituosa, 

mormente pelo desencadeamento decorrente, ou seja, perda do voo de 

volta ao Brasil, com custos de alimentação e remarcação de passagem às 

expensas do consumidor. Nesse contexto, incumbia à empresa turística 

ter prestado auxílio aos consumidores, tanto na cooperação para 

realocá-los em outro vôo, quanto prestar subsídios durante o tempo em 

que teriam de aguardar para realizar a viagem. Do conjunto probatório 

colacionado aos autos, inexiste prova de atendimento ao consumidor a 

contento, com informações adequadas e precisas, sendo que nenhuma 

assistência foi dada pela ré para minimizar o desgaste físico e emocional 

dos autores. Pelo contrário, a reclamada limitou-se a sustentar a 

inexistência de sua responsabilidade na situação. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de danos materiais, defiro 

como requerido, pois devidamente comprovados os gastos, devendo 

haver o reembolso no que concerne aos valores pagos pela compra de 

novas passagens, hospedagem extra, transporte e alimentação, no total 

de R$ 2.233,91 (dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e um 

centavo). Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se 

enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 
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no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples referente aos valores pagos R$ 1.482,64 (mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a reclamada a pagar aos autores, a título de danos 

materiais, a importância de R$ 2.233,91 (dois mil duzentos e trinta e três 

reais e noventa e um centavo); CONDENAR ainda, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância total de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), ambos os valores corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006931-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006931-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES OLIVEIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIBIBILDADE DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por ELIAS GOMES OLIVEIRA 

NETO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora questiona a cobrança de valores de 

consumo de energia elétrica referente a uma fatura eventual no valor R$ 

952,68 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 

com vencimento em 30/08/2019, lançada a título de “recuperação de 

consumo” pela reclamada, mas que não condizente com a sua realidade 

de consumo. Assim, requer declaração de inexistência de débitos e danos 

morais. A empresa requerida contestou, afirmando que referida conta diz 

respeito à recuperação de consumo gerada após constatação de 

irregularidade na unidade consumidora de titularidade do autor. Afirma 

que, por ocasião da inspeção realizada de uma inspeção realizada no 

imóvel da demandante da inspeção realizada na UC de nº 1732469-0, no 

dia 23/04/2019, verificou a concessionária que a unidade consumidora 

estava com DESVIO DE UMA FASE NO BARRAMENTO DA CP REDE, o que 

fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo 

aparelho, conforme Histórico de Ordens de Serviço. Pois bem. O ato da 

ENERGISA de cobrar pela energia elétrica consumida pela média de 

consumo de meses anteriores é perfeitamente regular. Em regra, sendo 

verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de 

créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme 

prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo (art. 137), ipsis literis: "Art. 137. A distribuidora 

deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais 

equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor. § 1.º A distribuidora 

pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário 

previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu 

acompanhamento pelo consumidor. § 2.º A distribuidora deve entregar ao 

consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de 

medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a 

conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação 

de aferição junto ao órgão metrológico. § 3.º O consumidor pode, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do 

resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de 

medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar 

previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos 

relacionados, vedada a cobrança de demais custos. § 4.º Caso as 

variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na 

legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela 

distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor. § 5.º Quando não for 

efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, 

esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de 

transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor. § 6.º No caso do § 5º, a 

aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e 

hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao 

consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 

pessoalmente ou por meio de representante legal. § 7.º A aferição do 

equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios 

Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 

NBR ISO 9001. § 8.º O consumidor pode solicitar, antes da data 

previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo 

agendamento para realização da aferição do equipamento de medição. § 

9.º Caso o consumidor não compareça na data previamente informada, 

faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao 

consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição. § 10. A 

distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 3º 

valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos na modalidade “PAC”. § 11 Os prazos para encaminhamento do 

relatório de aferição ao consumidor ficam suspensos quando a aferição 

for realizada por órgão metrológico, continuando a ser computados após o 

recebimento do relatório pela distribuidora.”. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3248 de 3769



serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança exacerbada, 

como questionado pela parte autora, mormente porque sequer há nos 

autos a comprovação de que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição, sendo insuficiente a 

alegação de que “foi deixada uma via do TOI no portão”, fato este que, por 

si só, já comprometeria a certeza de recebimento pelo consumidor, já que 

o documento estaria exposto e sob o risco iminente de extravio. Nesse 

contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - 

VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da ENERGISA se 

pautou nos limites das normas que regem a espécie para a consumação 

da cobrança do montante apurado, tanto no que se refere à constatação 

de obstáculo diante do medidor quanto à apuração final do quantum do 

débito. Por conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores 

referentes a acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade 

dos selos de calibração do aparelho, por si só, não pode imputar 

presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. 

Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA 

EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL 

CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há elevação repentina no consumo 

de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 

137 da Resolução Normativa nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da 

disparidade do consumo faturado com a média dos últimos ciclos e 

inexistindo prova do devido processo administrativo e laudo técnico 

emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a insistência da cobrança 

sem a necessária aferição do medidor, caracteriza ato ilícito. 2. O tempo 

excessivo despendido em ligações destinadas ao “call center”, em razão 

da ineficiência do serviço, é suficiente para a presunção do dano moral 

subjetivo (dano in re ipsa). Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO 

CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA 

DE SANTA MARIA – TJRS e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). Precedentes desta Turma 

Recursal (Recursos Inominados ns.  001.2009.019.018-0 

0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 ,  0 0 1 0 0 1 2 - 7 1 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 1 3  e 

0019037-47.2011.811.0001). Por fim, no que tange ao pedido de danos 

morais pleiteados, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, 

mormente porque não foi demonstrado ter havido qualquer suspensão no 

fornecimento de energia, assim como não ocorreu negativação em 

cadastro de inadimplentes. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos, referente aos valores 

descritos na fatura, com valor de R$ 952,68 (novecentos e cinquenta e 

dois reais e sessenta e oito centavos), vencimento em 30/08/2019; e 

assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. 

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012461-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por FERNANDES OLIVEIRA DA 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora questiona a cobrança de valores de 

consumo de energia elétrica referentes a duas faturas eventuais nos 

valores de R$ 3.927,60 e R$ 1.352,85, ambas com vencimento em 

30/10/2019, lançadas a título de “recuperação de consumo” pela 

reclamada, mas que não condizente com a sua realidade de consumo. 

Assim, requer declaração de inexistência de débitos e danos morais. A 

empresa requerida contestou, afirmando que referida conta diz respeito à 

recuperação de consumo gerada após constatação de irregularidade na 

unidade consumidora de titularidade do autor. Afirma que, por ocasião da 

inspeção realizada de uma inspeção realizada no imóvel da demandante 

da inspeção realizada na UC de nº 6/975412-8, no dia 15/07/2019, teria 

verificado a concessionária que a unidade consumidora estava com 

APRESENTAVA DESVIO DE ENERGIA NOS BORNES DOAPARELHO 

MEDIDOR, o que fazia com que uma parte do produto consumido não 

fosse registrada pelo aparelho, conforme Histórico de Ordens de Serviço. 

Pois bem. O ato da ENERGISA de cobrar pela energia elétrica consumida 

pela média de consumo de meses anteriores é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137), ipsis literis: "Art. 137. A 

distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos 

medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor. 

§ 1.º A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da 

solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a 

data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a 

possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor. § 2.º A distribuidora 

deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados 

do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites 

admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade 

de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico. § 3.º O consumidor 

pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da 

comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do 

equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora 

informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os 

prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos. § 4.º Caso as 

variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na 

legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela 

distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor. § 5.º Quando não for 

efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, 

esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de 

transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor. § 6.º No caso do § 5º, a 

aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e 

hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao 

consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 

pessoalmente ou por meio de representante legal. § 7.º A aferição do 

equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios 

Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 

NBR ISO 9001. § 8.º O consumidor pode solicitar, antes da data 

previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo 

agendamento para realização da aferição do equipamento de medição. § 

9.º Caso o consumidor não compareça na data previamente informada, 

faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao 

consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição. § 10. A 

distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 3º 

valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos na modalidade “PAC”. § 11 Os prazos para encaminhamento do 

relatório de aferição ao consumidor ficam suspensos quando a aferição 

for realizada por órgão metrológico, continuando a ser computados após o 

recebimento do relatório pela distribuidora.”. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 
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Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança exacerbada, 

como questionado pela parte autora, mormente porque sequer há nos 

autos a comprovação de que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição, sendo insuficiente a 

alegação de que “segunda via do termo foi deixada no imóvel”. Além do 

que, o TOI trazido sequer é acompanhado de laudo técnico, tampouco há 

fotos que demonstrem a existência do alegado desvio no sistema de 

medição da UC do autor. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária reclamada, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da ENERGISA se 

pautou nos limites das normas que regem a espécie para a consumação 

da cobrança do montante apurado, tanto no que se refere à constatação 

de obstáculo diante do medidor quanto à apuração final do quantum do 

débito. Por conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores 

referentes a acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade 

dos selos de calibração do aparelho, por si só, não pode imputar 

presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. 

Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA 

EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL 

CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há elevação repentina no consumo 

de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 

137 da Resolução Normativa nº414/2010 da ANEEL). Havendo prova da 

disparidade do consumo faturado com a média dos últimos ciclos e 

inexistindo prova do devido processo administrativo e laudo técnico 

emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a insistência da cobrança 

sem a necessária aferição do medidor, caracteriza ato ilícito. 2. O tempo 

excessivo despendido em ligações destinadas ao “call center”, em razão 

da ineficiência do serviço, é suficiente para a presunção do dano moral 

subjetivo (dano in re ipsa). Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO 

CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA 

DE SANTA MARIA – TJRS e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). Precedentes desta Turma 

Recursal (Recursos Inominados ns.  001.2009.019.018-0 

0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 ,  0 0 1 0 0 1 2 - 7 1 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 1 3  e 

0019037-47.2011.811.0001). Por fim, no que tange ao pedido de danos 

morais pleiteados, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, 

mormente porque não foi demonstrado ter havido qualquer suspensão no 

fornecimento de energia, assim como não ocorreu negativação em 

cadastro de inadimplentes. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos, referente aos valores 

descritos nas duas faturas eventuais nos valores de R$ 3.927,60 e R$ 

1.352,85, ambas com vencimento em 30/10/2019; e assim o faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Mantenho a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS 

AUTOMOTORES DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BRAZ E BRITTO OAB - MG138588 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005232-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVALDO ALVES DA FONSECA REQUERIDO: ASSOCIACAO 

SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL 

Vistos etc., DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por EVALDO ALVES DA 

FONSECA em desfavor de ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS 

DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL. A relação do autor com a 

demandada, ao contrário do entendimento do reclamante, não é de 

consumo, tampouco de seguro veicular. O contrato firmado demonstra ter 

o autor se associado para o fim de ter alguns serviços, como reparação 

em caso de furto ou roubo, por exemplo, e não seguro de veículo. 

Conforme documento juntado pelo próprio autor, os serviços disponíveis 

aos associados são bem específicos: I. O PROPONENTE, tomando 

conhecimento das atividades da SEVEN PROTEÇÃO VEICULAR expressos 

em seu "Estatuto Social" e o Regulamento Interno dos benefícios que se 

encontram no site www.sevenprotecaoveicular.com.br, ciente de que a 

mesma não é seguradora, corretora de seguro e nem comercializa 

seguros, vem solicitar sua inclusão como sócio desta Entidade, ciente de 

que quaisquer dos benefícios ou serviços colocados pela mesma à 

disposição de seus associados, vai se regular pelos princípios da 

mutualidade, com o rateio dos custos entre os associados que aderirem 

ao respectivo plano. Assim, evidente que não se trata de relação de 

consumo, e sim de relação de direito civil, regida pelas regras do Código 

Civil. Dessa forma, havendo a cláusula contratual de eleição de foro, e não 

se tratando de relação consumerista, outro caminho não há senão a 

extinção, sem resolução de mérito da presente demanda, que poderá 

novamente objeto de discussão na comarca eleita pelos contratantes, qual 

seja, a da sede da Associação, na Cidade de Uberlândia/MG. Na hipótese, 

entendo que, merece acolhimento a preliminar arguida pela parte 

reclamada, em consequência, obrigo-me a reconhecer a incompetência 

territorial do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá-MT para 

prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o inc. III do art. 51 da lei n.º 

9.099/95. A propósito: RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE SEGURO. CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ A ASSOCIAÇÃO DO AUTOR À 

RÉ ABRAVESP. OBJETO DO CONTRATO QUE DIZ COM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, E NÃO DE SEGURO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO INEXISTENTE. INCIDENTES AS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL. 

ELEIÇÃO DE FORO PREVALENTE PARA DIRIMIR AS QUESTÕES 

RELATIVAS AO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008493645, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 28-06-2019) Ante 

o exposto, RECONHEÇO a incompetência jurisdicional deste Juizado 

Especial Estadual para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no inc. III do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema Projudi. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006555-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON DA SILVA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006555-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENILSON DA SILVA GASPAR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EDENILSON DA SILVA GASPAR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A., 

decorrente de negativação indevida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia as Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA 

ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de 

seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno, tais como faturas 

mensais de serviços, que eram enviadas ao endereço da parte autora, as 

quais indicam histórico de pagamentos proveniente da relação contratual, 

o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. A parte ré, em 

contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a 

negativa de contratação. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Deixo de analisar o pedido contraposto vindicado pela parte 

requerida, uma vez que não quantificado em valores líquidos no bojo “dos 

pedidos”, sendo defeso a este juízo proferir sentença condenatória por 

quantia ilíquida, a teor do que dispõe o Parágrafo Único do artigo 38, Lei 

9.099/95. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 
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elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004740-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GERVASIO DA SILVA BASTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004740-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISLAINE GERVASIO DA SILVA BASTOS DE LIMA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por 

GISLAINE GERVASIO DA SILVA BASTOS DE LIMA em face de ITAU 

UNIBANCO S/A, decorrentes de alegada falha na prestação do serviço. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

A parte autora afirma que se dirigiu ao supermercado Atacadão no dia 

06/08/2019, tendo realizado sua compra do mês naquele estabelecimento, 

quando então se dirigiu ao caixa eletrônico para sacar a quantia de 

R$600,00 de sua conta corrente com o objetivo de pagar as compras que 

acabara de realizar. Entretanto, aduz que, embora o saque tenha sido 

registrado, com a subtração de numerário de sua conta corrente, “o 

dinheiro não saiu”, momento em que buscou atendimento via telefone, 

sendo informada que o valor seria disponibilizado somente no dia seguinte, 

por meio de estorno em sua conta corrente. Com isso, alega ter havido 

falha na prestação do serviço e requer indenização por danos morais. O 

requerido ITAU UNIBANCO S/A alegou que transação realizada pelo autor 

se deu de forma regular. Aduziu que a cobrança realizada fora devida e 

que não houve danos morais ao autor. A alegação da falha na prestação 

do serviço está evidenciada e admitida pela ré. Os documentos trazidos 

com a inicial demonstram o saque na conta corrente, bem como a 

realização efetiva da compra no supermercado somente no dia seguinte, 

já que no dia dos fatos, 06/08/2019, a autora ficou sem qualquer quantia 

disponível. Outrossim, não veio aos autos nenhum documento que 

comprove e demonstre o funcionamento do caixa eletrônico quando 

ocorre erro no saque por falta de cédulas, não havendo como aferir que 

não houve falha no próprio sistema com base apenas em alegações da 

defesa, não se desincumbindo de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 

373, II, CPC. O dano moral, no caso, restou caracterizado, de modo que o 

débito de R$600,00 da conta do correntista de forma indevida traz 

significativo prejuízo à vida do requerente. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. OPERAÇÃO DE 

SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. VALOR RETIDO NA MÁQUINA, EMBORA 

DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCEPCIONALMENTE. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. Relatou o autor que tentou efetuar saques de sua 

conta corrente em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico). Porém, o 

equipamento acusou erro e não realizou a operação. Contudo, os valores 

foram descontados da conta do autor. Os requeridos não promoveram a 

restituição do valor descontado indevidamente. As rés não comprovaram 

que a operação tenha ocorrido normalmente, ônus que lhes incumbia, 

conforme o art. 14, § 3º do CDC. Dever de restituir, da forma simples, os 

valores descontados indevidamente da conta do autor. No ponto, é que vai 

provido o recurso, para afastar a devolução dobrada. Danos morais 

configurados excepcionalmente, pois o valor debitado representava uma 

quantia significativa dos rendimentos do autor, cerca de 10%. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 2.000,00. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71006967988, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em: 23-08-2017) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos. Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa ré ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013521-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE MARTINS ZARK MERGAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013521-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GREICIANE MARTINS ZARK MERGAR REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que assim foi requerido pela 

parte autora em audiência de conciliação. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GREICIANE 

MARTINS ZARK MERGAR em desfavor de LOJAS AVENIDA LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que houve uma cobrança não autorizada em seu cartão de crédito da loja, 

já que seria oriunda de um produto denominado “COMPRA DA SORTE”, 

que se tratava de um sorteio que era oferecido no caixa, porém, a autora 

lhe informou que nunca tinha pedido o referido sorteio e que não estava 

devendo, tendo realizado a comunicação do fato à reclamada. Entretanto, 

a reclamada teria se negado a realizar o reembolso dos valores cobrados 

pela produto indevidamente cobrado. Com isso, requer a declaração de 

inexistência de débito, devolução da quantia paga e danos morais. De fato, 

restou incontroverso que houve transação comercial cancelada pela parte 

autora, sendo necessário o reembolso da quantia lançada nas cobranças 

de cartão de crédito tão logo houve a comunicação do fato, como é 

cediço. Nesse passo, a parte ré em contestação comprovou que já na 

fatura mensal seguinte ao ocorrido a compra contestada pela parte autora 

não foi sequer lançada no rol de débitos, dando plena solução ao caso, 

ainda na seara administrativa. Compulsando os autos, verifica-se que a 

causa de pedir da parte autora é o questionamento do lançamento de 

cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito. Entretanto, 

restou fartamente demonstrado pela reclamada que os valores debitados 

foram integralmente ressarcidos nas faturas imediatamente posteriores, 

ainda na seara administrativa, ou seja, houve o devido estorno dos 

valores contestados pela reclamante, antes mesmo do ingresso com a 

presente demanda. In casu, embora possa ser reconhecido que houve 

cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro lado, houve o estorno 

imediato, sendo certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido o lançamento de débito em 

virtude de fraude na fatura da Reclamante, é importante destacar que o 

evento não culminou em outras consequências jurídicas como inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, excessivas cobranças e exposição a 

situação vexatória, situações que, quando comprovadas, ensejariam 

indenização a título de danos morais. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA CANCELADA. VALORES 

LANÇADOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DOS 

VALORES NO MÊS SUBSEQUENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

Narra a parte autora que mesmo após efetuar o cancelamento de uma 

compra, por não haver funcionário da loja demandada habilitado a efetuar 

o cancelamento do pagamento, foram os valores lançados na fatura 

subseqüente. Contudo, postula pela condenação das rés ao pagamento 

de indenização por danos morais advindos dos transtornos enfrentados 

para efetivação do cancelamento. A sentença julgou procedente o pedido 

e condenou as recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos 

morais. Os dissabores enfrentados pela recorrida em razão de entraves 

burocrático-administrativos para efetivação de cancelamento de operação 

comercial configuram incômodos cotidianos, mas não dão ensejo à 

condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos 

morais. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida que condenou as 

recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71004955084, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 27/01/2015) Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006105-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUILENE LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006105-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUILENE LEITE DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

movida por SUILENE LEITE DO NASCIMENTO em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito 
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com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 198,55 (cento e noventa e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), conforme extrato de negativação. Indefiro, 

por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, 

CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 198,55 (cento e noventa e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao total de faturas de 

serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, 

ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015396-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER BEAGINI MERGAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015396-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDER BEAGINI MERGAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de 

seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno, demonstrado a 

existência de cadastro e faturas mensais de serviços, das quais indicam 

histórico de pagamentos, o que caracteriza a exitencia de vínculo entre as 

partes e afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

mesmo frente às meras argumentações da inexistência de relação jurídica 

por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão 

do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010121-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010121-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSILENE GOMES DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por ROSILENE GOMES DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012670-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012670-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINGTON DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por WELLINGTON DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 
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vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007338-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALICE CARVALHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007338-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANA ALICE CARVALHO LOPES REQUERIDO: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente, não há 

que se falar em incompetência do juízo, pois a demanda versa sobre 

indenização por danos morais em face do atraso injustificado, por parte de 

instituição particular de ensino superior, à entrega do diploma de 

conclusão de curso. Tal matéria diz respeito à relação de prestação de 

serviços entre a instituição e a aluna e, assim, atrai a competência da 

Justiça Comum, no caso, o Juizado Especial Cível em razão do valor da 

causa. Não há que se falar também em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

decorrentes de falha na prestação do serviço em razão de alegada 

demora na expedição de diploma. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. No mérito, alega a 

parte autora, em síntese, que se matriculou na instituição ré para realizar o 

curso de Licenciatura em Pedagogia, tendo colado grau em 06 de 

novembro de 2017. Segue narrando que compareceu à secretaria da IES 

para solicitar o seu diploma e foi informada que em um prazo de 03 meses 

este seria entregue. Contudo, afirma que após o decurso do prazo 

supracitado, recebeu a informação de que o diploma não estaria pronto. 

Relata que decorreram 05 meses sem que tenha recebido o diploma. 

Assim, requer a expedição do diploma, bem como indenização por danos 

morais. Partindo dessas premissas e diante das provas produzidas pelas 

partes, tenho que os fatos delineados na inicial não restaram 

comprovados de forma inequívoca, isto é, que a reclamada tenha incorrido 

em falha na prestação do serviço ao negar a expedição do diploma à parte 

autora, já que sequer restou demonstrado que a parte autora tenha 

apresentado requerimento formal de tal documento, com protocolo de 

recebimento da requisição pela reclamada. De outro lado, tem-se que a 

parte reclamada comprovou que a autora não havia apresentado o 

Diploma legítimo de Conclusão de Ensino Médio, requisito essencial para 

expedição de seu diploma de curso superior. Friso ainda que, como restou 

demonstrado pela parte reclamada, a instituição de ensino onde a autora 

diz ter concluído o ensino médio sequer reconhece a reclamante como 

aluna, aduzindo que o modelo de diploma apresentado e as assinaturas ali 

constantes não condizem com a realidade da IES. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado, já que a reclamada comprovou 

satisfatoriamente a existência de fato extintivo da pretensão autoral, 

desincumbindo-se de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC. 

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

resolução do mérito 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013590-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013590-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA 

em face de BANCO BRADESCARD S/A, decorrente de negativação 

indevida, já que alega desconhecer a origem dos débitos cobrados. In 

casu, é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a negativa da 

contratação/utilização dos serviços, embora a reclamada tenha trazido 

farta documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou 

que a parte autora possui relação jurídica com o banco desde de 

22/12/2016, por meio do CARTÃO DE CRÉDITO LOJAS MAKRO VISA 
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INTERNACIONAL, possuindo amplo histórico de compras e pagamentos de 

algumas faturas, tudo conforme termos de contratação devidamente 

assinados pela parte autora, todavia, a Reclamante não efetuou o 

pagamento das últimas faturas, com isso ocasionando a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Friso ainda que, a eventual não comunicação 

prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Indefiro, 

por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, 

CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006617-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006617-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GABRIEL SILVA FIGUEIREDO em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não reconhece os referidos 

débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, mormente pelas faturas juntadas em contestação, 

que possuem previsão de pagamento automático mediante débito em 

conta, conforme apresentado em defesa, que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnadas, limitando-se a parte autora a reiterar a 

negativa de contratação, embora a reclamada tenha trazido farta 

documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

mantém vínculo jurídico com a reclamante, restando comprovadas a 

contratação e a inadimplência quando acostadas aos autos pela 

promovida faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos 

serviços, bem como pagamentos efetuados mediante previsão de débito 

automático em conta bancária. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE 

FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA 

DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA 

PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS 

DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas com 

previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, 

sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a 

manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1004501-59.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011772-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROBERTA BISCARO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011772-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA ROBERTA BISCARO GOMES REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação 
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reclamatória em que a parte autora requer indenização por danos morais e 

materiais decorrentes danos causado a seu veículo. Sustenta que, na 

ocasião, utilizou do estacionamento da reclamada para guardar seu 

automóvel enquanto fazia compras no interior do estabelecimento, e, 

quando retornou ao estacionamento foi surpreendido pela queda de uma 

placa de metal que se despregou do teto do estabelecimento e caiu sobre 

seu veículo, causado danos consideráveis. Com isso, requer indenização 

por danos materiais (reembolso do valor gasto com conserto) e danos 

morais. No mérito, a reclamada contesta a inicial, afirmando que o autor 

não fez prova do ocorrido, alegado a inexistência de danos a serem 

ressarcidos. Pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Conforme se verifica nos autos, restou incontroverso que os danos 

causado ao veículo da parte reclamante ocorreram no estacionamento da 

reclamada, Supermercados Comper da Avenida do CPA. Como é cediço, 

os estabelecimentos que oferecem aos seus clientes um local para o 

estacionamento de veículos, devem responder por eventuais danos ali 

ocorridos, por prevalência do entendimento de que assumem a 

responsabilidade pela guarda, que se mostra inerente ao risco do negócio. 

Por tal motivo, adota-se a teoria da redução do módulo da prova, onde ao 

consumidor incumbe produzir as provas que estão ao seu alcance, a fim 

de tornar suas alegações verossímeis, sem necessidade de apresentar 

prova cabal. Com isso, vê-se que o autor demonstrou satisfatoriamente a 

propriedade do veículo, bem como que estava no estabelecimento 

realizando compras, mormente pelo extrato do cartão de crédito 

apresentado, e que ainda registrou a ocorrência dos danos causados pela 

referida placa metálica que se desprendeu do teto do supermercado vindo 

a cair sobre seu veículo. A responsabilidade da reclamada pelo evento 

danoso, em tal hipótese, é objetiva, devendo haver o ressarcimento pelo 

prejuízo material experimentado decorrente do dano do qual foi vítima a 

parte autora. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA 

EM BICICLETÁRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. 

VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO INICIAL DEMONSTRADA. TEORIA DA 

REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO DO AUTOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ CONFIGURADA. DEVER DE 

RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006880843, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 27/06/2017) Assim, colocando à disposição do consumidor um 

serviço, o de estacionamento, o mínimo que se espera é que o serviço de 

estacionamento seja efetivo e eficiente, respondendo o responsável por 

eventuais danos que possam advir, em razão da ideia do risco-proveito, 

bem como pelo dever de incolumidade aos clientes. Ademais, o réu não 

trouxe prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo 

assim, o art. 373, do Novo CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No que tange ao pedido de danos morais, o incidente com 

o veículo caracteriza apenas o dano material. Somente afigura-se dano 

moral a dor, o constrangimento e a humilhação intensas e que fujam à 

normalidade, interferindo de forma decisiva no comportamento psicológico 

do indivíduo. Os transtornos suportados pelo autor em decorrência do 

furto de sua moto não caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e 

imagem, não lhe acarretando dor ou constrangimentos excessivos, 

consubstanciando-se em mero aborrecimento do cotidiano. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$2.000,00(dois mil reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados do evento danoso – 08/05/2019 – (súmula 43/STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009390-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS BENEDITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009390-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOMINGAS BENEDITA DOS SANTOS REQUERIDO: OTICA 

BOA ESPERANCA LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

DOMINGAS BENEDITA DOS SANTOS em desfavor de ÓTICA BOA 

ESPERANCA LTDA - ME. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada, apesar de devidamente citada, conforme consta do evento de 

ID 25010645, deixou de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, deve ser aplicado o 

disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro a 

reclamada REVEL. Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, 

decorrente da revelia, não implica consequente acolhimento do pedido 

exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas acarreta a aceitação 

como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso. 

Desse modo, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos 

impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois 

ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de 

comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu. A 

reclamante alega ter adquirido junto à Reclamada um par de óculos de 

lentes de grau, no dia 21/09/2018, pelo qual pagou R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) de entrada no cartão na modalidade débito, e combinou 

de pagar o restante de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) 

em 03 (três) parcelas, que, a Autora retornou na data de 29/09/2018 e 

pagou no cartão na modalidade crédito, conforme comprovante em anexo. 

Entretanto, passados mais de 30 (trinta) dias, não teria havido qualquer 

resposta da reclamada. Com isso, requer a devolução da quantia paga e 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, 

posto que comprovou a aquisição dos produtos bem como o efetivo 

pagamento, mas nada recebeu, como pactuado. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 

302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com a contestação não veio qualquer prova capaz de 

excluir a responsabilidade da ré. Sem a prova essencial do cumprimento 

do contrato e de alguma excludente capaz de afastar a sua 

responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito aos preceitos do Código 

de Defesa do Consumidor, entende-se a responsabilidade objetiva. Ensina 

Cláudia Lima Marques: "O método escolhido pelo sistema do Código de 

Defesa do Consumidor foi positivar um novo dever legal para o 
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fornecedor, um dever anexo, um dever de qualidade, como ensina 

Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da qualidade se concentra no 

objeto da prestação contratual (produto ou serviço) é porque visualiza o 

resultado da atividade dos fornecedores de modo a imputar-lhes 

objetivamente o dever de qualidade dos produtos que ajudam a colocar no 

mercado" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima 

Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, Editora Revista 

dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, não existindo nos autos 

nenhuma comprovação dos fatos alegados pela reclamada bem como, não 

comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da reclamante, surge o dano moral indenizável. Dúvida não há de 

que restaram violados direitos da personalidade da parte reclamante, que 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto ao dano material, também restou comprovado o 

pagamento, desta forma, cabe a restituição do valor despendido pela 

mercadoria não entregue, contudo, de forma simples, pois não incide a 

hipótese do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a restituir à parte autora o valor pago pela 

mercadoria de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, bem como CONDENO ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir da data desta sentença, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010728-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA NUNES GARCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010728-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDA NUNES GARCIA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, em que o Reclamante alega desconhecer a existência 

de dívida perante as empresas Requeridas, que teria – indevidamente – 

inserido seu nome em cadastro de restrição ao crédito. A parte Reclamada 

juntamente com a contestação traz aos autos arquivo de áudio, segundo o 

qual, a parte autora confirma toda a avença, alegando ainda ter cumprido 

totalmente com suas obrigações advindas desta contratação. Entretanto, 

em sede de impugnação, o reclamante nega veementemente ter pactuado 

qualquer contrato de prestação de serviços com a reclamada, alegando 

tratar-se de fraude, pois não seria ele o interlocutor da ligação gravada. 

Logo, para segurança de ambas as partes, só poderá ser comprovada a 

autenticidade tanto da voz quanto do arquivo de áudio apresentado, com 

exame específico, pois este juízo não é expert neste quesito. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar, 

tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o 

inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Tenho que 

diante das provas produzidas nos autos e das divergências dos fatos 

alegados pelas partes, não da pra saber se a voz presente no arquivo de 

áudio advém da parte reclamante, revelando-se, assim, a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Forçoso reconhecer que somente a 

prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional relacionado ao pedido principal que é declaração de 

inexistência do débito sub judice. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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MIRIAN RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz 

que ajuizou o processo n. 8044635- 17.2018.811.0001, em trâmite no 4º 

Juizado Especial Cível desta Comarca, sendo proferida sentença julgando 

procedente os pedidos para determinar o refaturamento da cobrança. 

Registra que, mesmo após a sentença, o demandado emitiu cobrança no 

valor de R$ 336,37, sendo acima da quantia devida. Requer, em tutela de 

urgência, o restabelecimento dos serviços, a emissão da fatura no valor 

de R$ 160,39 e a abstenção de restrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito pleiteia pela procedência da lide para 

declarar a inexistência do débito, bem como condenar o requerido a 

indenização por danos morais e a retificar a fatura com vencimento em 

19/06/2018 no valor de R$ 160,39. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato a impossibilidade de processar e 

julgar a demanda, visto que se trata de cumprimento da sentença proferida 

pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível desta Comarca. Friso que o 

requerente alega a irregularidade no refaturamento do débito que fora 

determinado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Registro que não é cabível a reunião dos processos, já que fora prolatada 

sentença, conforme a Súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça: A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado. Anoto que deverá a parte requerer o intento nos autos n. 

8044635- 17.2018.811.0001, conforme o artigo 516, II, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Nesse sentido: Recurso Inominado nº: 0030697-78.2012.811.0041 – LT - 

PJE Origem: SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido(s): RUI CARLOS 

SCHNEIDER Juíza Relatora: PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 

E M E N T A RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INÉPCIA DA 

INICIAL – PEDIDO DIVERGE DO FUNDAMENTO – REFORMA DA SENTENÇA 

– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA 

INICIAL DECLARADA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

RECURSO PREJUDICADO. Trata-se de recurso interposto contra sentença 

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Analisando os 

autos, verifica-se que os pedidos formulados na exordial divergem dos 

fundamentos jurídicos específicos do pedido. Deste modo, resta provado 

que a petição inicial deveria ter sido indeferida por se tratar de inépcia da 

mesma, pois nota-se a divergência entre o fundamento do pedido e o 

pedido. Sendo assim, a sentença deve ser reformada por se tratar de 

p e t i ç ã o  i n i c i a l  i n e p t a .  S e n t e n ç a  r e f o r m a d a .  ( N . U 

0030697-78.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019) Ressalto que por se tratar de incompetência absoluta deve 

ser declarada em qualquer tempo, inclusive de ofício (artigo 64, §º, do 

Código de Processo civil). Diante do exposto, indefiro a petição inicial e 

declaro a incompetência deste Juízo de processar e julgar esta demanda. 

E por corolário, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 51, IV, da Lei n. 9.099/1995. Por ausência de tringularização 

processual, desnecessária a intimação do requerido. Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000316-15.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MIRIAN RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sentença vistos EM CORREIÇÃO 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIRIAM RIBEIRO COSTA 

em decorrência de suposto erro da sentença. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, constato a desnecessidade de 

intimação do embargado para manifestação, uma vez que não ocorreu a 

triangularização processual. Nos moldes do art. 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. O embargante alega a impossibilidade 

de distribuição do processo no Sistema Projudi, requerendo a remessa 

dos autos para o 4º JEC de CUIABÁ-MT. Analisando os autos, constato 

que o pedido do embargante merece prosperar em parte, visto que a 

sentença possui erro formal por se tratar de objeto novo. Ressalto a 

impossibilidade de redistribuição da demanda, em razão do trânsito em 

julgado da sentença, conforme a Súmula n. 235, do Superior Tribunal de 

Justiça: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles 

já foi julgado. Assim, o acolhimento parcial dos embargos de declaração é 

medida que se impõe. Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de 

declaração opostos pela autora, pois tempestivos e lhes DOU PARCIAL 

provimento para revogar a sentença. Passo a apreciar o pedido de tutela 

de urgência. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

requerente aduz que ajuizou o processo n. 8044635- 17.2018.811.0001, 

em trâmite no 4º Juizado Especial Cível desta Comarca, sendo proferida 

sentença julgando procedente os pedidos para determinar o refaturamento 

da cobrança. Registra que, mesmo após a sentença, o demandado emitiu 

cobrança no valor de R$ 336,37, sendo acima da quantia devida. Requer, 

em tutela de urgência, o restabelecimento dos serviços, a emissão da 

fatura no valor de R$ 160,39 e a abstenção de restrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mérito pleiteia pela procedência da lide 

para declarar a inexistência do débito, bem como condenar o requerido a 

indenização por danos morais e a retificar a fatura com vencimento em 

19/06/2018 no valor de R$ 160,39. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor merece prosperar em parte. Verifica-se que a sentença judicial 

proferida pelo 4º Juizado Especial Cível desta Comarca declarou a 

irregularidade da cobrança e determinou o seu refaturamento de acordo 

com a média, assim, constato que há indícios de irregularidade do ato 

praticado pelo demandado por cobrar montante em excesso. Registro que 

não é razoável admitir a suspensão de energia por débito em discussão. 

Anoto a possibilidade de acolhimento do pedido de refaturamento, já que a 

cobrança é superior ao pagamento efetuado pelo autor no período 

anterior. Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste 

momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 
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nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) Em relação ao pedido de 

revisão das faturas vincendas, constato que não merece prosperar, pois 

se trata de evento futuro e incerto. O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido: 

I- Proceda ao restabelecimento imediato do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/1134074-2, relativo ao valor de R$ 

336,37. II- Abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito relativo ao débito em discussão. Fixo multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000304-98.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAIANE CRISTINA DA COSTA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA 

SENTENÇA Vistos em correição Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que, em 02/05/2019, realizou uma 

compra na empresa requerida pelo valor de R$ 137,68. Sustenta que o 

demandado ofereceu adesão a cartão de crédito para efetuar o 

parcelamento da cobrança. Sustenta que fora aderido ao cartão diversos 

seguros que não possuía conhecimento no momento da realização do 

instrumento. Anota que quitou o débito, porém a empresa informou a 

existência de dívidas referentes a juros de parcelamento, seguro bolsa 

protegida, débito de seguro proteção da sorte, club + saúde individual, 

tarifa de anuidade diferenciada e tarifa mensal de alerta por sms. Requer, 

em tutela de urgência, abstenção das cobranças, bem como a exclusão 

da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, caso tenha sido efetuada. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Sustenta que realizou o 

protocolo equivocado, solicitando o cancelamento da distribuição em razão 

do ajuizamento na Comarca de Cáceres-MT. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Compulsando os autos, constato que a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a demanda. Sobre a competência, o artigo 

4º, da Lei 9.099/95 estabelece que: Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. No caso, verifico 

que o autor e o demandado possuem endereço situado na Comarca de 

Cáceres-MT, conforme os documentos acostados ao feito. Posto isso, 

resta evidente a incompetência deste Juízo. Nesse sentido: 

EMENTARECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO 

E FGTS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE VÁRIAS 

FUNÇÕES – ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE – PROPOSITURA DA AÇÃO NA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – ARTIGO 75, 

INCISO III DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA “A” DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PREJUDICADO – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.O domicílio 

do município é o lugar onde funcione a administração municipal, assim é 

competente para julgar as ações em que o município for réu o foro da sua 

sede, nos termos dos artigos 75, inciso III do código civil c/c artigo 53, 

inciso III, alínea “a” do código de processo civil. Diante da propositura de 

ação contra o município de Porto Alegre do Norte na comarca de Barra do 

Garças, de rigor o reconhecimento de OFÍCIO da INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, por se tratarem de comarcas distintas. Extinção do 

processo por INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, de OFÍCIO. (N.U 

8010836-08.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) 

Registro que a incompetência se trata de matéria de ordem pública, 

podendo ser declarada de ofício pelo magistrado. Deste modo, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Anoto, inclusive, que o demandante 

ajuizou o processo n. 1000024-15.2020.8.11.0006 em Cáceres-MT. Diante 

do exposto, indefiro a petição inicial, declaro a incompetência deste Juízo 

de processar e julgar a demanda e, por corolário, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95. Por 

ausência de triangularização processual verifico a desnecessidade de 

intimação do requerido para ciência desta decisão. Proceda-se o 

cancelamento da audiência de conciliação. Sem condenação em custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004585-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, formado pelas partes 

acima indicadas. O demandante deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, conforme o Termo aportado ao feito. Fundamento e Decido. 
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Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para 

justificar sua ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as 

audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de 

extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada 

Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonage dispõe que: 

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência, sob pena de preclusão. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi designada para o dia 

31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, comparecendo ao ato apenas o 

advogado (a) da parte requerente e a parte ré. Mesmo sendo 

regularmente intimado, restou ausente o autor. A justificativa da ausência 

só foi apresentada, após a conclusão da audiência. Ressalta-se que o 

atestado médico (ID 2147297) não demonstra que o autor não tinha 

condições para comparecer à sessão de conciliação, pois limita-se a 

informar genericamente que deveria afastar-se de atividades, mas sem 

especificar quais. Ademais, verifica-se que a emissão deste foi às 16 

horas e 48 minutos, portanto, posteriormente ao horário da audiência. 4. 

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o 

recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da 

gratuidade de justiça que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (07127611220178070016 

DF 0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no 

DJE em 19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à 

sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante 

do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Revogo eventual decisão de concessão 

de pedido de tutela de urgência. Considerando que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o 

feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se, observando a 

determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, 

referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007368-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIO AUGUSTO TOME DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS EM 

CORREIÇÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em decorrência de 

suposta omissão da sentença. Intimada para manifestar, a parte 

embargada ofertou contrarrazões no id 27062292, requerendo a rejeição. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Nos moldes do art. 1022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, não se prestando para promover 

a reapreciação do julgado. A medida tem cunho integrativo e possui seus 

limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, de modo que pode, somente em casos extremos, ser 

conferido efeito infringente ou modificativo, desde que resultante da 

análise de referidos requisitos. A omissão, contradição e obscuridade 

suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são 

as contidas entre os próprios termos da decisão embargada, que se 

estabelece em seu âmbito interno. A parte embargante afirma que a 

sentença possui omissão, ante ausência de condenação da parte 

embargada em litigância de má-fé. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do embargante merece prosperar, visto que restou 

demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e a 

consequente má-fé da parte por alterar a verdade dos fatos. Nesse 

sentido: Recurso Inominado nº: 1000577-64.2018.8.11.0028 – PJE – M.A. 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Recorrente(s): RENAN 

OLIVEIRA COSTA Recorrido(s): VIVO S/A Juiz Relator: DRA. PATRÍCIA 

CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$ 175,07 (cento e setenta e cinco reais e sete 

centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE 

MÁ - FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença, para 

reconhecer a procedência dos pedidos inicias. No entanto, não há que se 

falar em condenação por danos morais, tampouco em procedência dos 

pedidos iniciais, notadamente quando a contestação (id. 24172783) 

apresentada pela parte Recorrida trouxe pagamentos realizados pelo 

autor, cadastro, bem como o histórico de chamadas realizadas (id. 

24172784), o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, 

fato inicialmente negado pela parte Reclamante. Dessa forma, reconheço a 

litigância de má - fé da parte Recorrente, tendo em vista que a Recorrida 

comprovou a relação entre as partes. Portanto, a sentença de 

improcedência deve ser mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1000577-64.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019) Posto isso, o acolhimento dos embargos é medida que se 

impõe, em razão da omissão da sentença. Diante o exposto, CONHEÇO os 

embargos de declaração opostos pela parte embargante, pois tempestivos 

e lhes DOU provimento, a fim de incluir na sentença: CONDENO da parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. Após o trânsito em julgado, INTIMEM-SE as partes para 

requererem o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se o 

arquivamento do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE 

DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009819-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009819-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELSON AMARO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA S E N T E N Ç A Vistos em Correição. Trata-se de Ação 

Declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais, 

que NELSON AMARO DA SILVA move contra BANCO BRADESCO SA. O 

requerente aduz que deixou de comparecer na audiência por motivo de 

saúde. Requer a redesignação do ato. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, deixou de aportar ao 

feito documento hábil para justificar sua ausência no ato. Friso que 

inexiste qualquer indício de prova da enfermidade acometida pelo autor, o 

que impossibilita a concessão do pleito. Cabe à parte autora comparecer a 

todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob 

pena de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, durante ou até o 

prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. 

Revogo Concessão da liminar concedida, caso venha existir nos autos. 

Considerando que não houve comprovação de que a ausência decorreu 

de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado 

em julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se, 

observando a determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 

27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 

20/01/2020. . Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017493-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017493-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOVAIR DA SILVA REQUERIDO: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA SENTENÇA Vistos em correição. Processo em 

Ordem. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS , que JOVAIR DA SILVA move contra 

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Em razão da transação entre as partes DETERMINO o 

cancelamento da audiência de conciliação. Intime-se o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o cumprimento da obrigação, 

sob pena de concordância tácita e extinção (artigo 924, II, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020207-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (EXECUTADO)

ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020207-56.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO: 

ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS, LAURENIO 

LOPES VALDERRAMAS SENTENÇA Vistos em correição. Processo em 

Ordem. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, que ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN 

MARINO move contra ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO 

VALDERRAMAS, LAURENIO LOPES VALDERRAMAS. Dispensado o 
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Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Ressalto que não houve determinação de restrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

deixo de apreciar o pedido. Diante disso, homologo a manifestação de 

vontade das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos 

e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação 

contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a 

suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010333-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010333-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos em 

correição. Processo em Ordem. Trata-se de ação de indenização por dano 

moral e material, que MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS move 

contra MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se, 

observando a determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 

27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 

20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001148-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TANIA DE MOURA SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA VIEIRA OAB - MT15571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001148-48.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KELLY TANIA DE MOURA SEVERO REQUERIDO: UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO S E N T E N Ç A Vistos EM 

CORREIÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA c/c PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por KELLY TÂNIA DE MOURA SEVERO em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ. A autora alega que sofreu abordo em junho de 2019. 

Assevera que encontra-se na 7ª semana de gravidez e que sua gestação 

possui alto risco,visto que a trombofilia adquirida de maior relevância é 

representada principalmente pela Síndrome Antifosfólipe-SAF. Aduz que 

seu médico informou que a síndrome aumenta o risco de abortamento do 

feto, tendo prescrito o uso da medicação ENOXAPARINA (Heparina de 

Baixo Peso Molecular, conhecida como Heptron, Cutenox, Versa, Clexane 

e Enoxalow) 40MG subcutâneo de uso diário a cada 12 horas (duas 

vezes ao dia) até 60 doas após o final da gestação. Alega que o 

demandado recusou o pedido por ausência de previsão contratual de 

cobertura de medicação de uso domiciliar. Requer, em tutela de urgência, 

o fornecimento do medicamento. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato a incompetência deste Juízo de 

processar e julgar a presente demanda. Verifica-se que o demandante 

pretende o recebimento da medicação denominada ENOXAPARINA 40 MG 

durante a gestação e sessenta dias após o parto. Ressalto que o laudo 

médico indica o período de 10 meses de uso do medicamento a partir de 

06/01/2020. O médico da paciente indicou na receita a possibilidade de 

utilizar Heptron 40mg, ou Cutenox 40 mg, ou Versa 40 mg, ou Clexane 40 

mg, ou Enoxalow 40mg. Dos orçamentos acostados ao feito informam a 

média de R$ 200,00 (duzentos reais) para a aquisição do medicamento. 

Posto isso, constato que o medicamento pelo prazo de 10 meses, somado 

à indenização por danos morais R$ 20.000,00) ultrapassa o limite de 40 

salários mínimos, que atualmente, perfaz o montante de R$ 41.560,00 

(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais). Assim, resta evidente a 

incompetência deste juízo, conforme o artigo 3º, I, da Lei 9.099/95: Art. 3º 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA 

CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO 

SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. 

SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 

MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recuso interposto pela parte ré face 

a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na 

inicial para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes, 

bem como para fixar o patamar da cláusula penal no percentual de 10% do 

valor pago, além de condená-la a restituir a quantia de R$ 6.182,00. Em 

seu recurso, sustenta que a sentença deveria limitar-se à rescisão do 

contrato relativo à cota adquirida sobre a unidade nº 1204, eis que antes 

da demanda já teria ocorrido a rescisão da cota relativa à outra unidade 

elencada nos autos. Adiante, sustenta a culpa exclusiva do autor quanto à 

rescisão contratual, razão pela qual deve ser efetiva as deduções 

elencadas na peça recursal antes de calcular a quantia a ser devolvida 

para a parte autora. II. Em que pese a existência de divergência quanto a 

cota relativa à unidade nº 408, eis que a sentença determinou a rescisão 

deste contrato enquanto que a parte ré alega que já houve a sua prévia 

rescisão, certo é que a demanda também almeja a rescisão da cota 

adquirida pelo autor vinculada à unidade nº 1204, cujo contrato alcança R$ 

40.900,48, quantia esta que já excede o valor de alçada dos Juizados 

Especiais, eis que a legislação pátria impõe que na ação que tiver por 

objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor 

do ato a ser rescindido. Ademais, deve ser acrescido ao valor da causa a 

quantia pleiteada a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. III. Se o 

benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários 

mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Nestes 

termos, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se acima do limite de alçada 

dos Juizados Especiais. Em consequência, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito, na forma preconizada no art. 3º, I, e 51, II da Lei 

n. 9.099/95. IV. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada 

de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida e extinguir o 

processo, sem julgamento do mérito, forma do art. 485, IV, do CPC, c/c os 

artigos 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Mérito prejudicado. (TJ-DF 

07049421420188070008 DF 0704942-14.2018.8.07.0008, Relator: 

GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 

14/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 22/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anoto que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo magistrado, 

artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil. Portanto, deverá o 

demandante ajuizar a ação para requerer o intento na Justiça Comum. 

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, II, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3265 de 3769



Lei n. 9.099/95. Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação. 

Por ausência de triangularização processual desnecessária a intimação 

do requerido. Sem condenação em custas e honorários. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR FELIX DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000965-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALENIR FELIX DE MIRANDA SILVA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

SENTENÇA VISTOS EM CORRREIÇÃO Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS movido por ALENIR FELIX MIRANDA 

SILVA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

todos qualificados nos autos. O demandante alega que detém a 

propriedade da unidade n. 210, bloco A, do Condomínio Parque Chapada 

Diamantina. Assevera que o imóvel possui encanamento de gás, sendo 

vedada a entrada de botijão de gás no interior das unidades. Registra que 

o Condomínio solicitou, no dia 06/12/2019, o fechamento das válvulas do 

encanamento no interior das unidades do bloco A, a fim de realizar 

inspeções e testes para verificação na rede de distribuição interna do 

gás. Registra que o teste realizado em 11/12/2019 constatou o vazamento 

do gás na rede de distribuição. Ressalta que inexiste previsão para 

reparação do encanamento de gás. Afirma que os moradores estão 

impedidos de preparar sua comida, tendo que desembolsar valores para a 

compra de marmitex/lanches para se alimentarem, além de eletromésticos 

elétricos. Assegura que o vazamento de gás pode ocasionar problemas 

de saúde. Requer, em tutela de urgência, a reparação/substituição na 

tubulação de gás bloco A, do Condomínio Parque Chapada Diamantina 

situado em Cuiabá-MT. Pleiteia pela inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de recebimento e processamento do feito. O artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, estabelece que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento 

previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. No caso, o 

objeto dos autos se trata de suposto vazamento de gás no Condomínio 

Parque Chapada Diamantina, bem como a demora da reparação. Posto 

isso, constato a imprescindibilidade de produção de prova pericial para 

averiguar o vazamento de gás no local, sua origem e a reparação. Assim, 

resta evidente a incompetência deste juízo em apreciar e julgar a 

demanda, uma vez que se trata de elaboração de prova complexa, não 

admitida no Juizado Especial (artigo 35, da Lei n. 9.099/1995). Assim, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA 

– ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE DE QUE O VIZINHO CONSTRUIU PAREDE 

SOBRE O MURO POR ELA CONSTRUÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – 

CAUSA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

Constatada a necessidade de perícia para a averiguação de invasão do 

espaço alheio na hipótese de CONSTRUÇÃO de parede sobre MURO 

VIZINHO, deve ser declarada a incompetência do juizado especial, ante a 

vedação de análise de matérias complexas, conforme se extrai da 

interpretação teleológica do caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4°, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos 

benefícios da justiça gratuita, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 

1.060/50. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 

0026426-83.2011.8.11.0001, 264268320118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2013, 

Publicado no DJE 11/06/2013) Com isso, o autor deverá adentrar na justiça 

comum para requerer seu intento. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial e, por corolário, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/1995. Por ausência de 

triangularização processual, desnecessária a intimação do demandado 

para ciência. Proceda-se o cancelamento da audiência. Sem condenação 

em custas e honorários. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061241-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS TARGINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1061241-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

TALIS TARGINO DA SILVA REQUERIDO: NÃO HÁ, TAM LINHAS AÉREAS 

S/A SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas 

partes acima indicadas. Os demandantes alegam que, na data de 

06/11/2019, os genitores dos suplicantes adquiriram duas passagens 

aéreas de Cuiabá-MT para João Pessoa-PB, com embarque previsto para 

18/12/2019. Requerem, em tutela de urgência, que o demandado 

encaminhe os autores para o seu destino (João Pessoa-PB). O pedido de 

urgência foi indeferido pelo Magistrado Plantonista, na data de 19/12/2019. 

O processo fora redistribuído para este Juízo nesta data. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato a 

impossibilidade de processar e julgar a presente demanda. O artigo 8º, da 

Lei n. 9.099/95, proíbe que o incapaz faça parte do processo no Juizado 

Especial, a propósito: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I 

- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 

pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 
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1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do 

art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. § 2º O maior de 

dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, 

inclusive para fins de conciliação. No caso verifica-se que as autoras 

Rbeca de Deus Targino da Silva e Davi de Deus Targino da Silva não 

possuem capacidade para desempenhar os atos da vida civil, conforme 

os documentos anexos ao feito. Posto isso, resta evidente a 

incompetência absoluta deste Juízo de processar e julgar a demanda. 

Nesse sentido: Recurso Inominado nº.: 1000892-74.2017.8.11.0013 - Cin 

Origem:Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e 

L a c e r d a R e c o r r e n t e ( s ) : E L I A N A  D O S  R E I S  D O S 

SANTOSRecorrido(s):ESTADO DE MATO GROSSO MPEMT – CUIABÁ 

Juíza Relatora:Patrícia Ceni Data do Julgamento:27/11/2018 E M E N T 

ARECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

TUTELA DE URGENCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

PESSOA INCAPAZ NO POLO ATIVO – INCOMPETENCIA RECONHECIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Em análise dos autos, verifico que a 

lide se resume na possibilidade de MENOR INCAPAZ demandar como 

AUTORem causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública.Com 

efeito, o art. 8º da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública estabelece que NÃO poderão ser PARTES, 

no processo instituído por esta Lei, o INCAPAZ, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa valida 

e o insolvente civil.Deste modo, tratando-se de feito proposta por pessoa 

absolutamente INCAPAZ, impõe o reconhecimento da incompetência 

absoluta por este Juizado.Sentença mantida.Recurso conhecido e 

improvido.SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e PARTE dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá 

de acórdão”.HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a PARTE Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o 

valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, diante 

da gratuidade de justiça anteriormente concedida. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto.Dra. Patrícia Ceni Juíza de Direito – Relatora 

(N.U 1000892-74.2017.8.11.0013, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018). 

(Grifei) Anoto que por se tratar de incompetência absoluta deve ser 

declarada em qualquer tempo, inclusive de ofício (artigo 64, §º, do Código 

de Processo civil). Portanto, deverão os requerentes adentrar com a ação 

cabível na Justiça Comum. Diante do exposto, declaro a incompetência 

deste Juízo de processar e julgar esta demanda. E por corolário, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 

n. 9.099/1995. Por ausência de triangularização processual 

desnecessária a intimação do demandado para ciência desta decisão. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021654-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ELIAS DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021654-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA ELIAS 

DIOGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAÍS OLIVEIRA BASTOS 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021655-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021655-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021673-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021673-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILMA DA 

COSTA NARDES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021704-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA MARINHO OAB - MT27682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021704-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISABETE DA 

SILVA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOISES BATISTA 

MARINHO POLO PASSIVO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021706-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMELO ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021706-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

CAMELO ARAUJO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLFO FERNANDO BORGES POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021746-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021746-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021754-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021754-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021763-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021763-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYS MELO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004454-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIL SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021769-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MARQUES GENEROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021769-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANILDA 

MARQUES GENEROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA MARIA 

LIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007874-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021773-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE SCHUTZ COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021773-40.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE 

SCHUTZ COSTA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021779-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021779-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO JOSE 

COSTA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021655-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 

294, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-134 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021655-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019605-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ABREU CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GONCALINA 

DE ABREU CARDOSO Endereço: RUA COLÔMBIA, 354, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-090 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019605-65.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.853,73 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: GONCALINA DE 

ABREU CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

VINICIUS SOUSA BENEVENUTO, MARILENY RODRIGUES DE SOUSA, ANA 

MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021754-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 

294, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-134 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021754-34.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021798-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MICHELS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021798-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

MICHELS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: SERASA S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021746-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 

294, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-134 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021746-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021805-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021805-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCISIO 

FOLETTO PEREIRA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020201-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE 

SANTANA DE ARRUDA JUNIOR Endereço: RUA THEODORICO MARQUES 

DE ASSUNÇÃO, 75, (LOT JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78130-414 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020201-49.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: JOSE SANTANA DE ARRUDA JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDERSON ROSA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017721-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FLAVIA 

MORAES UMEMO Endereço: RUA RIO PAPIRAPE, 01, quadra 05, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-510 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1017721-98.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.277,20 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

FLAVIA MORAES UMEMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEDNEI 

LIBORIO FELICIANO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021650-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 

294, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-134 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021650-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021565-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CECILIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULINA 

CECILIA DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 52, RIBEIRÃO DA 

PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021565-56.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: PAULINA 

CECILIA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROSA FERREIRA, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021704-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA MARINHO OAB - MT27682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELISABETE DA 

SILVA CASTRO Endereço: RUA CRUZ DE MALTA, casa 5, quadra 31, 

SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-228 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021704-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, LIMINAR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

ELISABETE DA SILVA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MOISES BATISTA MARINHO REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA 

LARGA LTDA. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020622-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NEY MOREIRA 

DE SOUSA Endereço: RUA JÚLIO FREDERICO MÜLLER, BL. 03, APT 03, 

COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-077 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020622-39.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NEY MOREIRA DE SOUSA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020343-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY NERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOHN 

KENNEDY NERES DE SOUZA Endereço: Avenida Presidente Médici, 41, 

Campo Velho, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020343-53.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 27.044,56 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOHN KENNEDY NERES DE SOUZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO ADELINO SEMEDO 

FERNANDES, CARLOS MIRANDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018778-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALEXANDRA 

SALES Endereço: AVENIDA FRANÇA, 50, CONDOMÍNIO SANTA ROSA, 

SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-170 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1018778-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALEXANDRA SALES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021217-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTES DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA 

MONTES DE NOVAIS Endereço: RUA TUCUNARÉ, 09, DOUTOR FÁBIO 

LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-236 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1021217-38.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.276,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: PATRICIA MONTES DE NOVAIS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021830-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCICAM TERMINAIS RODOVIARIOS E REPRESENTACOES LTDA 

(REQUERIDO)

ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRO (REQUERIDO)

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021830-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA FRANCISCA 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINALVA MARIA DE LIMA 

ARANTES, SILVANA DA SILVA TOLEDO, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO 

POLO PASSIVO: ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRO e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021442-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NILO PONCE 

DE ARRUDA NETO Endereço: RUA TAILÂNDIA, 100, JARDIM SHANGRI-LÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-195 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 
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PROCESSO N. 1021442-58.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.589,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NILO PONCE DE ARRUDA 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021763-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THAYS MELO 

DOS SANTOS Endereço: RUA M, 16, QD 03, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78095-130 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021763-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: THAYS MELO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. CUIABÁ, 19 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010852-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005641-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021842-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021842-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DA SILVA 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021845-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

AUGUSTO BORGES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008054-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA RENATA ANACLETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021846-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021846-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MORELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI POLO 

PASSIVO: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003602-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021855-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPTALYS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021855-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IDROS ALVES 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI POLO PASSIVO: CAPTALYS NPL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021857-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021857-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILENE 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012528-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008216-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FABIULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005734-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARCELO ANTUNES ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021868-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LUIZA FELIX MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA OAB - MT23302/O (ADVOGADO(A))

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021868-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREA LUIZA 

FELIX MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNA RUBIA 

PEDROSA E SILVA, GISELE SILVA NASCIMENTO, LARA PETRILLI COELHO 

DE SOUZA POLO PASSIVO: AXA SEGUROS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005459-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE PROSPERO AMUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021700-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. 

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1375, Bairro Grande 

Terceiro, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-205 Senhor(a) 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA.: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1021700-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 35.000,00 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: CAROLINE APARECIDA 

ALCANTARA EGUES Advogado do(a) REQUERENTE: ITALO FURTADO 

LUSTOSA DA SILVA - MT13786-O REQUERIDO: CENTRO OESTE 

SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 
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de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021892-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021892-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

MOREIRA FALCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021896-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE GENNY DA SILVA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021896-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELLE GENNY 

DA SILVA MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021932-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. S. (LITISCONSORTES)

G. M. R. S. (LITISCONSORTES)

THIAGO RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021932-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO RIBEIRO 

SOLA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA RIBEIRO 

SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS, HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA POLO PASSIVO: AVIANCA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021933-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVENDA MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021933-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN LUCAS 

TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN 

LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO POLO PASSIVO: REVENDA 

MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021946-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021946-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDINA 
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DELINDA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

VESPASIANO PECHE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021953-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACHRY DIEL (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANDRE DE GOUVEIA VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021953-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

MACHRY DIEL e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021955-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021955-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO JUNIOR 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021960-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021960-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI DE 

OLIVEIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO MIGUEL DA 

COSTA NETO POLO PASSIVO: VALDINEI DE OLIVEIRA CAMPOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021961-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021961-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER MARIA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021966-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJ PULCHERIO COMERCIO DE MOVEIS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021966-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BELMIRO PAULO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO CASTANON 

LEOBET, FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: AJ PULCHERIO 

COMERCIO DE MOVEIS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021972-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ TARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021972-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON LUIZ 

TARDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021980-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO LEMES COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021980-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

RICARDO LEMES COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022031-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022031-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL ROCHA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022047-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022047-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022053-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY HURTADO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022053-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY 

HURTADO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022068-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022068-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022079-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022079-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022080-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1022080-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA KAROLINA 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRIZZIO FERREIRA 

CRUVINEL VELOSO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022088-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KEILA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022088-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA KEILA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022092-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022092-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

MORAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022101-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022101-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELI RAQUEL 

RICAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSELI RAQUEL RICAS POLO 

PASSIVO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022107-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSIELE MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022107-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEYSIELE 

MENDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022114-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDU FREIRE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022114-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDU FREIRE 

CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022117-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022117-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISRAEL 

BENEDITO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022120-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTEL DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022120-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ESTEL DE 

BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIAN CALDAS RODRIGUES 

POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022123-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022123-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANIL DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022134-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022134-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIS DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022153-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022153-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON LIMA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA BASTOS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022190-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER J. LUCHTENBERG - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LETICIA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022190-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER J. 

LUCHTENBERG - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIELLY 

GARBIN FEITOSA, GILSON JOAQUIM SOARES POLO PASSIVO: JESSICA 

LETICIA CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022198-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022198-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:00 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022220-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022220-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA DO 

NASCIMENTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022226-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022226-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDINEI SILVA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022229-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHAMOUNYER ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022229-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DHAMOUNYER 

ROCHA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022232-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OIL GUILHERME AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022232-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OIL GUILHERME 

AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022237-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022237-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIAN CARLA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/02/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022250-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA TRINDADE MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022250-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANA 

TRINDADE MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGUENEY 

ALVES DOS REIS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 24 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022252-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022252-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO JOSE 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 24 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022270-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE LARISSA DE PADUA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022270-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LORRAYNE 

LARISSA DE PADUA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022276-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022276-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAN 

AUGUSTO MIGUEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022279-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022279-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMARINA DE 

AMORIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022323-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE RODRIGUES MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022323-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIANE 

RODRIGUES MEIRELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022341-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022341-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

MANOEL CAMARGO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

HELENA GRINGS POLO PASSIVO: AMIL SAUDE LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022342-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022342-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

SANTOS DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN 
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CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022347-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022347-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIA LIMA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA ROCHA 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022376-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022376-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLUCIA DA 

SILVA GUEDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022379-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022379-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBIA CRISTINA 

DE JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022382-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022382-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022385-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MILENI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022385-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VITORIA MILENI 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022389-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022389-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ROSA 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022404-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022404-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022424-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER ASSUNCAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022424-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WEDER 

ASSUNCAO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022425-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOARES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022425-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO SOARES 

DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022443-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELLYN ALINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022443-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HEVELLYN 

ALINE RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022448-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID REBECCA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022448-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID REBECCA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022449-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022449-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MONIQUE 

ANGELA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022453-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CAROLINE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022453-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LOUISE 

CAROLINE BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022475-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FERAIORNI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022475-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR 

FERAIORNI CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022517-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022517-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLY 

MIRANDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDERSON 

LUCIO COIMBRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BATISTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BONTIVER 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE POLO PASSIVO: MARCELO AUGUSTO 

BATISTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO DE ARAUJO BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PATRICIA GASPAR NOBREGA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SEMPIO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL SEMPIO 

JUSTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GALVAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000030-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GALVAO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA, ROSANA LUCIA SOUZA CESAR POLO PASSIVO: 

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO APARECIDO SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAZARO 

APARECIDO SANTOS AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MARINHO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

ALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NEVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIR NEVES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000087-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME 

GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENAN NADAF GUSMÃO, FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VEDOIN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN OAB - TO3576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sistema de cooperativas de crédito do Brasil - SICOOB (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000107-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS VEDOIN 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELEN PAULA DUARTE 

CIRINEU VEDOIN POLO PASSIVO: sistema de cooperativas de crédito do 

Brasil - SICOOB FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

RODRIGUES MEDRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000115-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUNICE 

MENDES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VITALINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

VITALINO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 
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ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000119-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

ELIZANGELA DE OLIVEIRA FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO 

FERNANDO DE ARRUDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATLEEN DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATLEEN 

DANTAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000130-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

ANDRADE FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN PEREIRA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000152-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

COSTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUAN BRUNO 

SIQUEIRA BENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA OAB - MT25003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO DA 

SILVA MEDRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CLAUDIA 

MATOS VIEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000171-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSSEMARA 

BARBALHO DE CRISTO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH, CARLOS EDUARDO FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERIOVANA BARROSO RODRIGUES (REQUERENTE)

PAULINSON ROBERTO DE ANSELMO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000199-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MERIOVANA 

BARROSO RODRIGUES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARTINS 

MELHORANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO GOMES 

JUNIOR POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CLAIR DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000223-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE CLAIR 

DE SOUZA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000229-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONY FREITAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANE SILVA 

HONORATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000262-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMILA TOMAZ 

DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

GOMES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO GOMES 

JUNIOR POLO PASSIVO: WEBJET LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004561-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: AVENIDA JOSE PEREIRA DA SILVA, N° 

60, 60, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT 

- CEP: 78237-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1004561-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 201,47 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO TURCATO EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA 

COSTA SOARES CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003471-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE RODRIGUES SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: AVENIDA JOSE PEREIRA DA SILVA, N° 

60, 60, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT 

- CEP: 78237-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1003471-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.042,01 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO TURCATO EXECUTADO: JULIANE RODRIGUES 

SILVA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVAL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIVAL 

GOMES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015177-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DE ASSUNCAO PIONORIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIZA REGINA 

TEIXEIRA DE JESUS Endereço: RUA A, Apartamento 201, Quadra 08, 

Bloco 02, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 Nome: 

ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS Endereço: RUA A, Apartamento 201, 

Quadra 08, Bloco 02, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-258 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1015177-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 32.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS, 

ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO REQUERIDO: RAIMUNDO DE 

ASSUNCAO PIONORIO CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017238-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE PEREIRA 

REGIS Endereço: RUA DOS IPÊS, S/N, TORRE 2, AP 206, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-148 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1017238-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 22.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA REGIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA REQUERIDO: CAIQUE 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALID KASSAB (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALFREDO LEITE HAGE (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 8000, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-400 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1004695-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.815,42 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA BEZERRA DE BRITO 

REQUERIDO: WALID KASSAB CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005821-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA BEATRIZ DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1005821-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.424,41 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 

EXECUTADO: MARCIA BEATRIZ DA SILVA ALVES CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011217-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1011217-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.221,48 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: JEANE SANTOS DA 

SILVA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (REQUERIDO)

DENISE HEUKO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FRANCA FERREIRA BATISTA OAB - RO2713 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DOMINGOS 

MARTINS DE ALMEIDA Endereço: RUA DEZOITO, 16, Quadra 30, Setor 5, 

CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-394 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1002730-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.617,17 

ESPÉCIE: [Ato / Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBER CESAR DA SILVA 

REQUERIDO: DENISE HEUKO DA SILVA, GLOBAL CONSTRUCOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005806-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS GABRIELA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 
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finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1005806-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.424,41 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 

EXECUTADO: THAIS GABRIELA DA SILVA ALVES CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016557-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE ADRIANA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES TAVARES COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAYKE 

ADRIANA PEREIRA COSTA Endereço: AVENIDA CAMBURIÚ, 184, PARQUE 

GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-400 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1016557-98.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 35.072,50 

ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MAYKE ADRIANA PEREIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO DIAS DA COSTA REQUERIDO: IVANILDES TAVARES COSTA 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007962-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: INVIOLAVEL 

MATO GROSSO LTDA - ME Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, n 5424, , 

quadra 14, lote 03, sala A,, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-005 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1007962-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.839,95 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) AUTOR(A): INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO RÉU: MARY 

VILMA PEREIRA RODRIGUES CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015958-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE ANA DALABONA TONETTO (REQUERIDO)

SIMONI ADRIANA TONETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1015958-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.181,02 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: BERNADETE ANA 

DALABONA TONETTO, SIMONI ADRIANA TONETTO CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015768-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RODRIGUES QUEIROZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1015768-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.660,98 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: RAQUEL RODRIGUES QUEIROZ 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012478-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO OAB - MT9887-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VERO (REQUERIDO)

MD TERCEIRIZADOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: TATIANE 

FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA PIMENTA BUENO, Apto 608, Torre 

A, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-190 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012478-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

34.936,38 ESPÉCIE: [Administração]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: TATIANE FERREIRA DA COSTA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO REQUERIDO: MD TERCEIRIZADOS LTDA, CONDOMINIO VERO 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014642-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNA 

LORRAYNE SOUZA SILVA Endereço: RUA DOIS, 39, QUADRA 02, PEDRA 

90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-010 A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1014642-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.199,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012075-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELY MOTTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNA 

GABRIELY MOTTA SOUZA Endereço: RUA MARECHAL SEVERIANO DE 

QUEIROZ, 475, AP 1202, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-372 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1012075-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.315,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: 

BRUNA GABRIELY MOTTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND REQUERIDO: MIDEA DO BRASIL - AR 

CONDICIONADO - S.A. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008732-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN PECAS MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

FABIO NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVA LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GOLDEN 

PECAS MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP Endereço: Avenida das 

Palmeiras, 458, quadra C, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-903 

Nome: FABIO NALIN Endereço: Avenida das Palmeiras, 458, Quadra C, 

Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-903 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1008732-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.091,72 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GOLDEN PECAS MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP, FABIO NALIN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

REQUERIDO: RAFAEL OLIVA LOPES CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010351-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA POLIANA DA CRUZ MARTINELLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1010351-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.231,59 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 

EXECUTADO: THALYTA POLIANA DA CRUZ MARTINELLI CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012339-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DA CRUZ DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: AVENIDA DOM 

BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-065 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1012339-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.168,72 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, JUROS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES REQUERIDO: GISLAINE DA CRUZ DIAS CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009334-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA LUIZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE SALEEDAS CRIVELENTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JUSTINA 

LUIZA DE CAMPOS Endereço: RUA DEPUTADO YTRIO CORREA DA 

COSTA, 326, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-050 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 
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tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1009334-94.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.737,22 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JUSTINA LUIZA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA REQUERIDO: MARIA AMELIA ASSIS 

ALVES CRIVELENTE, LUIZ HENRIQUE SALEEDAS CRIVELENTE CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013741-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA LOPES ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1013741-46.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.761,46 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: LETICIA LOPES ALMEIDA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011542-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BRAGA VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CINTIA DE 

SOUZA Endereço: RUA BENEDITO CURVO, 17, qd. 179, (JD C VERDE), 

COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-252 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1011542-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.643,19 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, BUSCA E APREENSÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CINTIA DE SOUZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA BORGES LANGE ADRIEN 

REQUERIDO: JULIO CESAR BRAGA VIANA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008699-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO 

GONCALVES PEREIRA Endereço: rua manoel cacalcante proença, 79, 

Inexistente, goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1008699-16.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.302,05 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: RODRIGO GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013919-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1013919-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.200,01 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: CAMILA RODRIGUES GOMES CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011863-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BENEDITA BARBOSA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1011863-86.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.492,77 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: ADRIANA BENEDITA BARBOSA LEITE CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006417-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY SAVIUS DE LA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1006417-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.061,94 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE 

SANDRO NERY FERREIRA REQUERIDO: JOHNY SAVIUS DE LA ROCHA 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015557-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CAVALCANTE FABIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELVIS 

CAVALCANTE FABIAN Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE 

MARTINS DE OLIVEIRA, 351, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-700 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1015557-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELVIS CAVALCANTE FABIAN ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA 

GONCALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013091-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DIEGO 

GONCALVES Endereço: RUA EMENEGILDO DA CRUZ, 02, RIBEIRÃO DO 

LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-184 A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1013091-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.186,74 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

DIEGO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEVAO 

NOBRE QUIRINO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 
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GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015398-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALDIVINO 

NOLASCO DA SILVA Endereço: RUA DAS ROSAS, 65, SÃO FRANCISCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-690 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1015398-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VALDIVINO NOLASCO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO RICARDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM S/A CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016453-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1016453-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.697,60 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: FRANCISLENE ALMEIDA DA SILVA 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012808-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIZANGELA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3303 de 3769



COSTA RODRIGUES Endereço: rua v02, 02, nova esperanca, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1012808-73.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ELIZANGELA COSTA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007016-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERNANDA ROSA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, 

1633, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-065 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1007016-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.230,18 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: BRUNA FERNANDA ROSA 

BARBOSA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012992-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA ROSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADELIA ROSA 

DE AQUINO Endereço: RUA GOIÁS, 276, Santa Rosa II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-480 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1012992-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ADELIA ROSA DE AQUINO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL 

COELHO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A CUIABÁ, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004492-71.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FIALKA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOS 

VINICIUS DE PAULA SANTOS Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 384, SÃO 

FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-770 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1004492-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DE 

PAULA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANA CESAR 

SCHERNER REQUERIDO: PAULO FIALKA CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000320-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONISCLEA 

FERREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE REGINA 

DO ROSARIO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA MEDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000323-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: ERICA MEDEIRO 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVAL DA SILVA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVAL DA SILVA 

LIMA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDYR LUCAS SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000342-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDYR LUCAS 

SILVA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 
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(ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SEU FILO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA MARIA DE 

FIGUEIREDO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERIS FILLIPE 

OLIVEIRA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA POLO PASSIVO: OTICA SEU FILO EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TATIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000368-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY TATIANE 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BASILIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000379-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON BASILIO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000384-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIS DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000396-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACILDA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA FERNANDA 

AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021595-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILMA MARIA ANJOS GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ROZILMA MARIA ANJOS GROSS Endereço: RUA B, Apto 302 - 

Bloco 01, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-068 Senhor(a) ROZILMA MARIA ANJOS GROSS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021595-91.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.181,18 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 30/01/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: ROZILMA 

MARIA ANJOS GROSS Advogado do(a) REQUERENTE: MAYCON 

RODRIGO KELM - MT10092-A REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021673-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

BANDEIRANTES QUADRA 101, 21, DR FABIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 Senhor(a) JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021673-85.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 

Data: 31/01/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: JOILMA DA COSTA NARDES 

DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA - MT23304/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021581-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ Endereço: RUA DOS 

PARDAIS, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-370 Senhor(a) 

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021581-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 73,90 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 

31/01/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: LEONARDO PATRICK MARCELINO 

DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

MT16263-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 
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seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIEL DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000404-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTANIEL DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022134-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOSE LUIS DOS SANTOS Endereço: Rua Seis de Janeiro, 78, Jardim 

Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-092 Senhor(a) JOSE LUIS DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1022134-57.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.832,80 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 

Data: 30/01/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: JOSE LUIS DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

MT9943-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021578-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A F BORGES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VALDOMIRO JOAO DE ARRUDA Endereço: AVENIDA TARUMÃ, 

S/N, NÚCLEO HABITACIONAL SUCURI, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-202 

Senhor(a) VALDOMIRO JOAO DE ARRUDA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021578-55.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.700,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:20 

REQUERENTE: VALDOMIRO JOAO DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - MT13786-O 

REQUERIDO(A): A F BORGES EIRELI - ME DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 
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realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021638-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ Endereço: RUA MAÇARICO DE 

COLEIRA, 15, QUADRA 62, 2 ETAPA, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-266 Senhor(a) LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021638-28.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.120,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 11:30 

REQUERENTE: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ - MT24456/O 

REQUERIDO(A): BANCO ABN AMRO REAL S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022000-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ALESSANDRO SANTANA DA SILVA Endereço: RUA MINAS GOIÁS, 

83, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-495 Senhor(a) 

ALESSANDRO SANTANA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1022000-30.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

11:50 REQUERENTE: ALESSANDRO SANTANA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022081-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: DANIELLE RODRIGUES LIRA Endereço: RUA SÓFIA, 00118, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-070 

Senhor(a) DANIELLE RODRIGUES LIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1022081-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

12:00 REQUERENTE: DANIELLE RODRIGUES LIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022416-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LAURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: EDNA LAURA GOMES Endereço: RUA B, 11, QD 11, NOVA 

CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-000 Senhor(a) EDNA LAURA 

GOMES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1022416-95.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.079,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: EDNA LAURA GOMES Advogados 

do(a) REQUERENTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

MT20937-O, LILIAN FRAGA DE CASTRO - MT20935-O REQUERIDO(A): 

VIA VAREJO S/A e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012719-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DAVID RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1012719-50.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.669,75 ESPÉCIE: 

[JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: ROBSON 

DAVID RAMOS DA SILVA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010499-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RIZZIERI (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO 

CESAR LEMES Endereço: RUA LUIZ SAFRA, 184, LOTEAMENTO PARQUE 

DOS ALECRINS, CAMPINAS - SP - CEP: 13098-579 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1010499-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

28.522,70 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: PAULO CESAR LEMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL 

ELY REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, EDUARDO RIZZIERI CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011570-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARQUES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEONARDO 

MARQUES DE SALES Endereço: RUA ATENAS, 165, Condomínio Golden 

Green, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-080 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1011570-19.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.312,08 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 
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POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: LEONARDO MARQUES DE SALES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES ZANARDO REQUERIDO: AVIANCA 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014250-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1014250-74.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.022,13 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE, 

FELIPE FELIX DOS SANTOS, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: BENEDITO ANTUNES DA SILVA CUIABÁ, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014147-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1014147-67.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

871,64 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 

EXECUTADO: ANA CARLA DA SILVA NEVES CUIABÁ, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007830-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES DARCIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALCEBIADES 

DARCIS JUNIOR Endereço: RUA ANCONA, 14, qda 04, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-812 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1007830-53.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ALCEBIADES DARCIS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO REQUERIDO: IBERIA LINEAS AEREAS 

DE ESPANA S A CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANA ASSIS OLARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000425-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAIANA ASSIS 

OLARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013375-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZEFERINO COELHO PARE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1013375-07.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.585,31 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: JOSE ZEFERINO COELHO PARE CUIABÁ, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017995-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILLIAN 

SILVA Endereço: RUA TRINTA E TRÊS, 135, quarto 108, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-455 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1017995-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 18.535,51 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: WILLIAN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA REQUERIDO: DUCARELLI COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013274-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MM SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MM 

SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 1610, - DE 1126 A 1970 - LADO PAR, JARDIM 

KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1013274-67.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.754,19 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: MM SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES EXECUTADO: 

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1006349-55.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.940,28 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE 

SANDRO NERY FERREIRA REQUERIDO: JANAINA DIAS RODRIGUES 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010270-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMEIRE GALLICO OAB - SP186275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR BRIGIDO MILITAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALOR 

SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE 
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PEQUENO PORTE LTDA. Endereço: RUA AUGUSTA, 101, SALA 1520, 

CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01305-000 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1010270-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.820,69 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LUCIMEIRE GALLICO 

EXECUTADO: JULIMAR BRIGIDO MILITAO CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016968-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL SANTOS CORTEZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1016968-44.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.999,38 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: 

ISABEL SANTOS CORTEZ CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012429-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: G M ACO 

COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME Endereço: Avenida Manoel José de 

Arruda, 3970, Dom Aquino, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012429-35.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.102,40 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA 

EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARLAN ADIB FARES 

EXECUTADO: CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016200-21.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIO CESAR 

MONTEIRO DE AGUIAR Endereço: RUA JATAÍ, 11, CPA I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-180 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1016200-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 17.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JULIO CESAR MONTEIRO DE 

AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016227-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAN CARLOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1016227-04.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

835,65 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: YAN CARLOS 

NOGUEIRA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBINY WECHILIS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1006425-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.334,94 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE 

SANDRO NERY FERREIRA REQUERIDO: LIBINY WECHILIS SANTOS 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017378-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SAMUEL DA 

SILVA BARRETO Endereço: RUA BENEDITO ESCALANTE, Q04-C12, (LOT 

VI SADIA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-510 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1017378-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.446,54 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PETIÇÃO (241) 

REQUERENTE: SAMUEL DA SILVA BARRETO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES, JAQUELINE 

PROENCA LARREA MEES REQUERIDO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - 

ME CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA OLIVEIRA LUCIALDO LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000445-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA OLIVEIRA 

LUCIALDO LANDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013424-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN EVANGELISTA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1013424-48.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.472,54 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: YASMIN EVANGELISTA 

DA CUNHA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015212-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANE FERREIRA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1015212-97.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.607,34 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: 

LELIANE FERREIRA SILVA SANTANA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013118-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALBUQUERQUE CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELZA 

OLIVEIRA GOMES AZEVEDO Endereço: RUA LIMEIRA, 08, Quadra 02, 

JARDIM ITAPUÃ, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-324 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1013118-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.062,88 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCINI CORREA DA SILVA 

EXECUTADO: CAMILA ALBUQUERQUE CARVALHO CUIABÁ, 8 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015010-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CARLA KONISKI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1015010-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 829,52 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: 

MEIRE CARLA KONISKI CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALBINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000453-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLENE ALBINO 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010165-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONES DE LIMA GODINHO OAB - GO29622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILVA BAHIA (REQUERIDO)

GERALDO SILVA BAHIA FILHO (REQUERIDO)

COMERCIO DE ROUPAS G S BAHIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA 

ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO Endereço: RUA 261, QD 46 LT 27, 

SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74533-050 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1010165-45.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.396,88 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CHEQUE, CITAÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FRANCISCA ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCONES DE LIMA GODINHO REQUERIDO: COMERCIO 

DE ROUPAS G S BAHIA LTDA - ME, GERALDO SILVA BAHIA, GERALDO 

SILVA BAHIA FILHO CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017525-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO MOISES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BATISTA DE SOUZA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARTINHO 

MOISES DOS SANTOS Endereço: TERCEIRA ETAPA, 53, Pedra 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1017525-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 888,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARTINHO MOISES DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YAM EVANGELISTA CHAGA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GUSTAVO BATISTA DE SOUZA E SILVA 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016625-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIA SIMONE ESSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ABDEL HAKIM 

KHALIL OKDE Endereço: RUA SANTIAGO, 159, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-628 A presente carta, extraída dos autos da 
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RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1016625-48.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.709,88 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: ABDEL HAKIM KHALIL OKDE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES 

BERGAMASCO, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE EXECUTADO: LIRIA 

SIMONE ESSI CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016734-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BEM ESTAR E 

SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 652, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1016734-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 31.704,12 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA REQUERIDO: ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017099-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL AUGUSTO SANTOS DE PAULA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BEM ESTAR E 

SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 652, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1017099-19.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 32.891,30 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA, LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM REQUERIDO: 

GESIEL AUGUSTO SANTOS DE PAULA CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017400-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA REGINA MACHADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1017400-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.226,44 ESPÉCIE: 

[JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: V H 

E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES 

EXECUTADO: GLAUCIA REGINA MACHADO CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000460-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

OTAVIO PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO OTAVIO 

PEIXOTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANIA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000461-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVANIA 

RODRIGUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUCIENE DA SILVA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000466-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALUCIENE DA 

SILVA VENTURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VIANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

VIANA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000487-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODEMIR 

MOREIRA DE CASTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

ALVES DE LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: 

BEACH PARK VACATION CLUB e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000509-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUCLIDES 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000517-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE PEREIRA 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME AZEVEDO 

MIRANDA MENDONCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000520-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON DOS 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000531-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

DA CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

CONCEICAO SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARI DA GUIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUARI DA GUIA 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRAGA VINICIUS 

PEREIRA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013687-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FRANCA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1013687-80.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.353,22 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: REGIANE FRANCA 

VIEIRA CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012716-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: UNIAO 

ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME Endereço: RUA NOVA 

ANDRADINA, s/n, JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-130 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012716-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

541,84 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017026-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACROGRAJAU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOILSON DO 

NASCIMENTO SILVA Endereço: RUA CRISTALINA, 409, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-463 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1017026-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JOILSON DO NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUNIO CESAR DE NORONHA REQUERIDO: MACROGRAJAU LTDA - ME 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019223-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEONARDO 

MOREIRA DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA OSASCO, 07, QUADRA 14, 

CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-055 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1019223-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.205,00 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS REQUERIDO: LUZILENE ARAUJO 

DO NASCIMENTO CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018383-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYAN CORREIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY REIS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRAYAN 

CORREIA SILVA Endereço: RUA SESSENTA E OITO, 34, QUADRA 12, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-466 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1018383-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: BRAYAN CORREIA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GIOVANA CESAR SCHERNER REQUERIDO: SIDNEY REIS 

ALMEIDA CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013273-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALVAIR 

MARIA ALMEIDA AYRES Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA 

COSTA MARQUES, 877, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1013273-82.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.833,03 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO 

SERGIO FERREIRA MENDES REQUERIDO: CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRO EIRELI CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019311-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY CRUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON LEITE PAESANO OAB - MT3772/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SOELY CRUDE 

Endereço: RUA DOIS, 21, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-284 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1019311-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.399,90 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SOELY CRUDE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADILSON LEITE PAESANO REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014226-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ENEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1014226-46.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.404,41 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE EXECUTADO: LAURA ENEIDA DA SILVA 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018709-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO AGUILERA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ESCOLA 

VIDEIRA LTDA - ME Endereço: RUA PROFESSOR JUSCELINO REINERS, 32, 

JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-030 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 
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requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1018709-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.066,92 ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE CONTRATOS, ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHETERSON CALAZANS DO PRADO 

DUARTE REQUERIDO: FABRICIO AGUILERA DA SILVA CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017663-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MELGACO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ MARQUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WALTER 

MELGACO DOS SANTOS Endereço: RESIDENCIAL MÔNACO, s/n, Rua J, 

casa 18, PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78056-909 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1017663-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.566,65 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) AUTOR(A): WALTER MELGACO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA RÉU: CLAUDIO LUIZ 

MARQUES CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019262-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIRANDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO 

MIRANDA CORREA Endereço: RUA VINTE E TRÊS, 139, Qda 41, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-794 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1019262-69.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.223,05 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

RODRIGO MIRANDA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019011-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SANTIAGO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RICARDO OLIVEIRA FERRAZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARLENE 

SANTIAGO MAGALHAES Endereço: RUA CÉLEBES, 84, JARDIM 

SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-240 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1019011-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.477,78 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MARLENE SANTIAGO MAGALHAES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: DANIELI CRISTINA OSHITANI REQUERIDO: RICARDO 

OLIVEIRA FERRAZ CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015956-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1015956-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.554,52 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: 

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BELOTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARAES FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000551-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

BELOTO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF POLO PASSIVO: SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TORRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, 

1633, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-065 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1003171-98.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.207,36 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 

TORRES CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019214-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PINHO DA SILVA 04272618130 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDSON BILIBIO 

Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, 1190, Inexistente, Vila Mutum, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1019214-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.550,55 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EDSON BILIBIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA REQUERIDO: ELIEZER PINHO DA 

SILVA 04272618130 CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIENE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000554-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEIZIENE ALVES 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018199-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO DA 

COSTA RIBEIRO Endereço: TRAVESSA VACARIA, QUADRA 10 CASA 21, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-095 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1018199-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.297,10 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO, 

INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NAYARA PEREIRA SOARES REQUERIDO: WILSON 

RODRIGO DA SILVA CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000555-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

ALVES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006287-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RANGEL MAINARDI RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE OAB - MT26535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARTINS LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CHARLES 

RANGEL MAINARDI RUIZ Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 14396, - DE 

2457/2458 A 3399/3400, coophamil, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-650 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1006287-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.275,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: 

CHARLES RANGEL MAINARDI RUIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE REQUERIDO: LUCAS EDUARDO 

MARTINS LIMA CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018184-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI SANTOS NOGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RUI SANTOS 

NOGUEIRA COSTA Endereço: RUA UM, 25, Quadra 12, CPA III, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-338 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1018184-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: RUI 

SANTOS NOGUEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

BROETO MAIA NUNES REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018050-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEISE DE OLIVEIRA FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BENEISE DE 

OLIVEIRA FREITAS Endereço: RUA 19, 08, QUADRA 46, FLORIANOPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1018050-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: 

BENEISE DE OLIVEIRA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. CUIABÁ, 

9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012705-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEBRAWOLHY (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: UNIAO 

ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME Endereço: RUA NOVA 

ANDRADINA, s/n, JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-130 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012705-66.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

558,47 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, 

GUILHERME FONTANA SILVEIRA, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE 

EXECUTADO: ANTONIO DEBRAWOLHY CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018541-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVETE TERESINHA COSER RIEDI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

MORADA DOS NOBRES, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1018541-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.784,86 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: ALVETE TERESINHA 

COSER RIEDI CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019196-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MORAES KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIR VERNE (REQUERIDO)

ELIANE FRANCO (REQUERIDO)

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO 

ROBERTO MORAES KOEHLER Endereço: RUA DUZENTOS E VINTE E 

SETE, 18, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-208 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1019196-89.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.400,00 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO, ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO MORAES KOEHLER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: JADIR VERNE, 

ELIANE FRANCO, SICREDI CENTRO NORTE CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016998-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1016998-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.593,88 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA 

MARQUETTI CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017070-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FB LINEAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NATACHA 

ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS Endereço: RUA FLORIANO 

FIGUEIREDO, s/n, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-305 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1017070-66.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.203,00 ESPÉCIE: [EXTRAVIO DE BAGAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NATACHA ANTUNES 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE GIL LOPES REQUERIDO: FB LINEAS AEREAS S.A. CUIABÁ, 9 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEBLON GUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000578-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

LEBLON GUERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA DIAS DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GLORIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000589-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE GLORIA 

DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADSON SOUZA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: FCR EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN KEILE VIEIRA BIF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000620-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN KEILE 

VIEIRA BIF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON DE ALMEIDA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000640-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLETE PEREIRA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000647-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FREDERICO 

AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUSTAVO CANTARELLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000654-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARINA DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000658-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUSIMAR MARIA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA CRISTINA NEVES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000674-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CINTHIA 

CRISTINA NEVES DA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO POLO PASSIVO: MARCIO GONCALVES 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000693-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIOGO 

FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000710-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER 

JAQUELINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000739-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIDE JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000760-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIDE JESUS 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000773-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

ROSA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA ROSA 

BARBOSA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA FERREIRA NONATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004669-35.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.535,19 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

10:20 REQUERENTE: DIVANIA FERREIRA NONATO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000797-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEISE MARIA 

TRINDADE PASSOS CASELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GHATTAS BASILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000799-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

GHATTAS BASILE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAINA DE CAMPOS 

RONDON POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA BARBOSA BALBINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CONFEITARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000800-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SABRINA 

BARBOSA BALBINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE RAYANE 

NASCIMENTO RIBEIRO POLO PASSIVO: CUIABA CONFEITARIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 12 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SILVERIO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000801-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMAR 

SILVERIO DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELIA BORGES 

DE MORAIS RODRIGUES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 12 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000804-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO SILVA 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000805-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCINALDO 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS CASSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000808-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TOBIAS CASSIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BERNARDINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000833-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

BERNARDINO DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020692-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCIANI DA 

SILVA SOUZA Endereço: RUA ARARAS, 142, Rua Araras, n 142, 

PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-811 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1020692-56.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.277,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARCIANI DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MANOEL COSTA PARRIAO REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021476-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ, 3100, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM 

EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Senhor(a) EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A: A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021476-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: HENRIQUE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020669-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ARIANE SAYURI KOSEKI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ARIANE 

SAYURI KOSEKI E SILVA Endereço: Avenida Dr. Meireles, 11, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-010 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020669-13.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

ARIANE SAYURI KOSEKI E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL KRUEGER REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA OAB - MT25003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GERALDO DA 

SILVA MEDRADO Endereço: AVENIDA A, 02, QUADRA 30, ALTOS DA 

GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-300 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000158-57.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: GERALDO DA SILVA MEDRADO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SONIA MARIA 

DA CONCEICAO SILVA Endereço: RUA J, 13, RES CASA BLANCA AP 101, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-695 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000531-88.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.046,88 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SONIA MARIA DA 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIENE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GEIZIENE 

ALVES DE ANDRADE Endereço: TRAVESSA CAPITÃO IPORA, 220, PICO 

DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-095 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000554-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.878,24 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GEIZIENE ALVES DE ANDRADE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA SOARES MODESTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

ACENIL SILVA PRADO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000872-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

GOMES DA ROSA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELITON 

DE ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY VIEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000873-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENY VIEIRA 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULI ELLEN APARECIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000883-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULI ELLEN 

APARECIDA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SILVERIO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADEMAR 

SILVERIO DE FARIAS Endereço: RUA SESSENTA E SETE, 04, CPA III setor 

1 Quadra 08, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-470 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000801-15.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

ADEMAR SILVERIO DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELIA 

BORGES DE MORAIS RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000693-83.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 13 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017086-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CAROLINA 

CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA BANDEIRANTES, 242, PICO DO 

AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-116 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017086-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.974,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CAROLINA CARVALHO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON FERREIRA MAIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID DE ASSIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000892-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID DE ASSIS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED 

FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY VIEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GENY VIEIRA 

DIAS Endereço: RUA G, apartamento 103, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-254 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000873-02.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.967,94 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: GENY VIEIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO 

MIGUEL DA COSTA NETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

LINDNALVA DA SILVA GOMES OAB - 696.161.401-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000899-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDNALVA DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO THADEU 

GUERRA E SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYSVANIA BARROS PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000916-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDYSVANIA 

BARROS PEREIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

NAFAL DE CARVALHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENICY FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000926-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ENICY 

FERREIRA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000931-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TYELE ALVES 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000934-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLEN CRISTINA 

DE BARROS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000937-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000952-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SILVA 

FERREIRA POLO PASSIVO: VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

USADOS PARA VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000960-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000961-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

PEREIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CASTANHO SAGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000964-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

CASTANHO SAGIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA FANINI 

FRANKLIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000973-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO REIS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ANYELLE DA 

SILVA LUCHTENBERG POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000979-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANIL DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022341-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO 

MANOEL CAMARGO JUNIOR Endereço: Av. Presidente Marques, 1441, 

(LOT. STA HELENA), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-100 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022341-56.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLA HELENA GRINGS REQUERIDO: AMIL SAUDE LTDA CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018279-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

GARDEN BOSQUE DA SAUDE Endereço: RUA C, 65, CANJICA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-335 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 
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Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018279-70.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 796,30 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA 

SAUDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FATIMA LUZENY LEITE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: RICARDO SANTOS ALMEIDA CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LEMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOANA LEMES DE ARRUDA Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, 

094, Condomínio Rio Manso, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-902 Senhor(a) JOANA LEMES DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005007-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.250,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: JOANA LEMES 

DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA - MT25429/O REQUERIDO(A): OSVALDO BORGES DA SILVA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005907-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DE FRANCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007208-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE QUEIROZ PIVANTI LINDOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011423-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012198-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON CESAR DE CAMPOS MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010336-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELISBERTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003875-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009412-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN HENRIQUE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010311-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA GUIA DE LIMA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005724-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAQUEICHE MASSAVI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011067-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANCEUMOS LOPES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008330-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004238-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELRIA CRUZ PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006319-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007103-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA VIDOTTI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010492-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009955-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006503-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008633-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID XAVIER AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MARTA FELICIANO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022511-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE FIGUEIREDO SILVA FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADRIANE 

FIGUEIREDO SILVA FERNANDES RODRIGUES Endereço: AVENIDA P, 6, 

Qd. 40, Lt. 06, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-110 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022511-28.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 33.980,61 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: 

ADRIANE FIGUEIREDO SILVA FERNANDES RODRIGUES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LEANDRO BORGES DE SOUZA SA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022246-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO DE 

SOUZA SILVA Endereço: RUA X, 07, quadra 92, SANTA CRUZ II, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78077-117 A presente carta, extraída dos autos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3346 de 3769



RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1022246-26.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.929,53 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO (241) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 14 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 397, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-500 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000058-05.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.052,31 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MELISSA FRANCA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar o preparo do recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020155-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADENILSON 

MARTINS FERREIRA Endereço: RUA SETE, 9, QUADRA 09, RESIDENCIAL 

ITAMARATI, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-869 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1020155-60.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.763,44 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PETIÇÃO 

(241) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ADENILSON MARTINS FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAUDICEIA 

DOS SANTOS FERREIRA Endereço: RUA F-2, 88, BELA VISTA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-535 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000003-54.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO (241) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

LAUDICEIA DOS SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELIESER DA SILVA LEITE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 14 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011905-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetuar o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011770-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SANDRA MARA MARTINS Endereço: RUA 11, 3, quadra 12, 

DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-275 Senhor(a) 

SANDRA MARA MARTINS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011770-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 14.760,30 ESPÉCIE: 

[Licenciamento de Veículo, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

17:00 REQUERENTE: SANDRA MARA MARTINS Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANE RODRIGUES BARROS - MT13028-O REQUERIDO(A): 

RODRIGO RODRIGUES LOPES DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENALVA LOPES TEIXEIRA (AUTOR)

LORRAYNE TEIXEIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001006-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORRAYNE 

TEIXEIRA ARAUJO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: M.I. 

REVESTIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012066-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANE PRISCILA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA DAS FLORES, 843, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-172 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012066-48.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

29.614,94 ESPÉCIE: [Pagamento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS, BRAGA VINICIUS 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: RHAYANE PRISCILA SILVA E 

SILVA CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018515-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - 033.027.341-82 

(PROCURADOR)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN CINIRA SIQUEIRA LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 

Nome: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO Endereço: RUA TREZE, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-425 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018515-22.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.913,22 ESPÉCIE: [Direitos / Deveres do 

Condômino]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: 

anexo EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO 

CUIABA PROCURADOR: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA 

EXECUTADO: CARMEN CINIRA SIQUEIRA LEITE CUIABÁ, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018393-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ESTERICAP 

ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13.500, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018393-09.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.939,32 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, 

Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: ESTERICAP ESTERILIZACAO DE 

MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018834-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BRIANTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDIFICIO 

HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 525, ED. HELBOR DUAL, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018834-87.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.903,30 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo 

EXEQUENTE: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 

EXECUTADO: REGINALDO BRIANTE CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010843-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

thiago sena da costa benites (REQUERIDO)

VALMIR GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 
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Nome: MANOEL BONDESPACHO DA SILVA Endereço: RUA DOUTOR 

BARÃO VIEGAS, 13, ALTOS DA SERRA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-450 

Senhor(a) MANOEL BONDESPACHO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010843-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.960,00 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

17:20 INTERESSADO: MANOEL BONDESPACHO DA SILVA Advogado 

do(a) INTERESSADO: JOSE BATISTA FILHO - MT13696-A REQUERIDO(A): 

thiago sena da costa benites e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010843-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

thiago sena da costa benites (REQUERIDO)

VALMIR GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: thiago sena da costa benites Endereço: RUA PINDORAMA, 123, 

JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-693 Senhor(a) 

thiago sena da costa benites e outros: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010843-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 23.960,00 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:20 INTERESSADO: 

MANOEL BONDESPACHO DA SILVA Advogado do(a) INTERESSADO: 

JOSE BATISTA FILHO - MT13696-A REQUERIDO: THIAGO SENA DA 

COSTA BENITES, VALMIR GOMES DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERIDO: RONAN CELLA TARTERO - MT21008/O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008968-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca dos documentos acostados nos autos (ID. 26371092)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019362-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN HILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GREEN HILL Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS, 305, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-020 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019362-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.086,44 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN HILL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS 

EXECUTADO: BONIFACIO GREGORIO DA CONCEICAO, IBIZA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CUIABÁ, 14 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA BUENO Endereço: RUA 

COLETORA 6, 09, Qd. 37, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-470 Senhor(a) GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA BUENO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012088-09.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.024,11 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/02/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA 

BUENO Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A) :  BANCO ITAUCARD S /A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1050745-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES OAB - MT26089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: POLO AR 

CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP Endereço: 

RUA E, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-248 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1050745-94.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO (241) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAMELA AKDA RITA DA 

SILVA BRUNO RODRIGUES REQUERIDO: SIND DAS INDS METAL MEC E DE 

MATERIAL ELET DE CUIABA CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1057732-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANNY DOS SANTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: TATYANNY DOS SANTOS SANTIAGO Endereço: RUA 10, 20, Setor 

E, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-710 

Senhor(a) TATYANNY DOS SANTOS SANTIAGO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1057732-49.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.022,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

17:40 REQUERENTE: TATYANNY DOS SANTOS SANTIAGO Advogado 

do(a) REQUERENTE: THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - MT25259/O 

REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019763-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOARES DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI Endereço: RUA SACRAMENTO, 176, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-440 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019763-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.858,71 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA LAILA RIBEIRO EXECUTADO: 

EDUARDO SOARES DE MORAES CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019774-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA PRIESTER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI Endereço: RUA SACRAMENTO, 176, 

JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-440 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019774-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.008,57 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA 

EXECUTADO: FABIANA SILVA PRIESTER CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001019-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: MARIA JOSE ALVES 

COSTANESKI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAYRAN FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001020-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO RAYRAN 

FERREIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019903-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE MALAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

TORRES DE MALAGA Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, 

DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019903-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.702,21 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: 
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CONDOMINIO TORRES DE MALAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO YEGROS PEREIRA EXECUTADO: MOEMA VIANA REGINATO 

MENDES CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022475-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FERAIORNI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VITOR 

FERAIORNI CORREA Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, KM 07, 

Parque Cuiabá, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-295 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022475-83.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.090,34 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: VITOR FERAIORNI CORREA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001033-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZARINA 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001035-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURELINA 

MARIA DAS NEVES CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001036-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

BATISTA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 
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Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001037-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLY 

RIBEIRO DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001038-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILSON DE 

MIRANDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001039-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

FRANCISCA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001040-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANNE 

ARCANGELO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001041-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LISANI ANDREIA 

HERTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZARINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001116-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DIVINO FRANCISCO PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001046-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIVINO 

FRANCISCO PEDROZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

NAFAL DE CARVALHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012826-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAINILDE LOFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006878-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001054-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIMARA 

MAGALHAES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ANDREZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010540-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO SANTANA MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001059-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURELINO 

SANTANA MARIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARINES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001061-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA MARINES 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA DO CARMO 

RIBEIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011766-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA FERREIRA LOURENCO JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006614-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GISELLE SANTANA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004747-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA GLORIA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001067-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISRAY 

ARTHUR SANTOS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010947-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY DE QUEIROZ MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011364-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENEDITA DE CAMPOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013114-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SIMONE GOMES FERREIRA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001073-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYRA SIMONE 

GOMES FERREIRA ALBERNAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

GOMES FERREIRA NETO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012704-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012254-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004922-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012267-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDYR NEVES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012768-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001083-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICKAELLE 
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JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES, CRISTYNY LAYANA 

GONCALVES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: CONDOMINIO DO EDIFICIO 

PIAZZA DI NAPOLI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010132-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012841-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011470-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PIMENTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DOS SANTOS GASPARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001085-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI ALVES 

DOS SANTOS GASPARELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALVA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001099-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO DO 

CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001102-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIL FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001102-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODEMIL 

FERREIRA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

SANTOS DE MORAES SILVA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DARIO 

IPOGUCAM VENCESLAU Endereço: RUA DESEMBARGADOR TRIGO DE 

LOUREIRO, 360, Edifício Bariloche, apto 501, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-455 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020017-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Liminar]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: DARIO 

IPOGUCAM VENCESLAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENICY FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA ENICY 

FERREIRA MIRANDA Endereço: RUA SÃO VICENTE, 32, lote 15, SOL 

NASCENTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-611 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000926-80.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.340,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: MARIA ENICY FERREIRA 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EUCLIDES 

RODRIGUES PEREIRA Endereço: RUA NOVA OLÍMPIA, 318, JARDIM 
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SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-040 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000509-30.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.860,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022250-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA TRINDADE MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SUZANA 

TRINDADE MORENO Endereço: RUA DEZ, 20, quadra 15, MORADA DO 

OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-726 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022250-63.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: SUZANA TRINDADE MORENO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HUGUENEY ALVES DOS REIS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS OAB - MT10120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011692-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CPFL ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO OAB - SP138990 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GUILHERME 

GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA Endereço: RUA J, 13, BLOCO C, 

CASA B, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-695 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000087-55.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Remissão das Dívidas, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GUILHERME GABRIEL PINHEIRO 

AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN NADAF 

GUSMÃO, FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022347-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FABRICIA 

LIMA DE ALMEIDA Endereço: RUA VÁRZEA GRANDE, 04, DOUTOR FÁBIO 

LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-030 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1022347-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 29.807,34 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: FABRICIA LIMA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA ROCHA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015779-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1015779-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.901,02 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: EDSON ALVES DE OLIVEIRA 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015574-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA WA UTOMOTSIMRAMIWE (REQUERIDO)

MARIA JACINTA PEDZADZE WA OMORA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1015574-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.780,77 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: CARLINDA WA 

UTOMOTSIMRAMIWE, MARIA JACINTA PEDZADZE WA OMORA CUIABÁ, 

15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014310-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DE OLIVEIRA NETTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

BORDAS DA CHAPADA BLOCO B Endereço: Rua Rio Claro, 27, 

Condomínio Bordas da Chapada Bloco B, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-266 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1014310-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.485,20 ESPÉCIE: 

[Condomínio, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA 

BLOCO B ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA EXECUTADO: ELISETE DE OLIVEIRA NETTO CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018365-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSA MARIA 

ALVES DO CARMO Endereço: RUA A, 120, DISTRITO INDUSTRIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1018365-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.576,24 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ROSA MARIA ALVES DO 

CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015761-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES QUEIROZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1015761-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.433,09 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: INES QUEIROZ CUIABÁ, 

15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017456-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE MOURA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI OAB - MT0013363A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDUARDO DE 

MOURA LEITE Endereço: RUA JACARANDÁ ROSA, 29, QUADRA 22, 

JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-570 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1017456-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Honorários Advocatícios, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

EDUARDO DE MOURA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI REQUERIDO: 

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A, FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA 

DA CUNHA, NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES CUIABÁ, 15 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DAIANE 

OLIVEIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 655, 

(LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-135 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1016611-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.335,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: DAIANE OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016173-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANA DE 

OLIVEIRA CAMPOS Endereço: RUA AMÂNCIO PEDROSO DE JESUS NETO, 

03, Quadra 13, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-040 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1016173-38.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

26.648,39 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA MONICA CAMPOS MESQUITA, LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA CUIABÁ, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006073-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO LEITE DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NARCISO 

LEITE DE SA Endereço: RUA OITENTA E DOIS, 30, Quadra 30, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-492 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1006073-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

NARCISO LEITE DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEFFERSON 

ALMEIDA DE SA REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012781-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELY MARQUES DE FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 
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Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1012781-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 320,95 ESPÉCIE: 

[Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: FLAVIELY 

MARQUES DE FRANCA CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001134-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICOLAU ALVES 

BUENO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA DAUFEMBACH 

MACIEL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011081-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA (REQUERIDO)

JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1011081-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.786,87 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: JHENNYFFER 

MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA, PAULO BARBOSA CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014953-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CRISTINA MARTINS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar do 

retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1014953-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 456,82 ESPÉCIE: 

[Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: ELIZABETH 

CRISTINA MARTINS RODRIGUES CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILZA APARECIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONILZA APARECIDA DE JESUS (REU)

 

PROCESSO n. 1001135-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRONILZA 

APARECIDA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IRONILZA APARECIDA DE 

JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010162-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ BARBOSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA BEATRIZ 

BARBOSA DE ARAUJO Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 

0165, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1010162-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.556,20 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ANA BEATRIZ BARBOSA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA 

FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES REQUERIDO: MS COMERCIAL 

EIRELI - ME CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008080-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO CLEVES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSENIL 

MARQUES DA CONCEICAO Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 760, 

RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-145 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1008080-86.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.267,82 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA GREICE DA CONCEICAO 

EXECUTADO: ELEANDRO CLEVES DE FREITAS CUIABÁ, 15 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013119-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRYSCYLLA KAROLYN PATRICIA BORGES ZANY (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELZA 

OLIVEIRA GOMES AZEVEDO Endereço: Rua Limeira, 08, Quadra 02, 

Jardim Itapuã, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1013119-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 979,88 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCINI CORREA DA SILVA EXECUTADO: PRYSCYLLA 

KAROLYN PATRICIA BORGES ZANY CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014299-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SATURNINO DE BRITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR juntado nestes autos. PROCESSO N. 

1014299-18.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.228,14 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE, 

FELIPE FELIX DOS SANTOS EXECUTADO: JOSE SATURNINO DE BRITO 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017489-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JANDERSON 

SANTANA DA SILVA Endereço: RUA SÃO JERÔNIMO, 441, QUADRA 02, 

SÃO SEBASTIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-240 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1017489-86.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JANDERSON SANTANA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TONY VITOR SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3369 de 3769



resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014920-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1014920-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.318,25 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: CLEBER 

ANTONIO CINI CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009133-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON SILVA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1009133-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

903,74 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: JOILSON SILVA DE 

ASSUNCAO CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009331-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019963-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MANOEL 

PINTO DA SILVA Endereço: RUA NOVA OLÍMPIA, 435, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-040 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3370 de 3769



INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1019963-30.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.980,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MANOEL PINTO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019963-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019963-30.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.980,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: MANOEL PINTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001145-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALED NASSER 

KARHAWI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: CLAUDIA GONCALVES 

DOS SANTOS MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) O presente mandado, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos autos, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1000058-05.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.052,31 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES 

PARA INTERNET LTDA - EPP Advogados do(a) REQUERENTE: WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - MT15244-O, MELISSA FRANCA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - MT13582-O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA: “Cópia anexa” FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada,PARA PROCEDER AO CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

(Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos 

casos de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação 

em contrário. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE NOTHEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001162-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELLE 

NOTHEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUÍS HENRIQUE CARLI, 

ADRIANO DAMIN POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 

328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 Senhor(a) STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000191-47.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.956,73 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 16:50 EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO 

- MT18666/O REQUERIDO(A): CELIA RODRIGUES DA SILVA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010506-71.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005026-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FERNANDA COSTA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011154-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY KARINE GONCALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORI GABRIEL DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LORI GABRIEL DO NASCIMENTO Endereço: AVENIDA GENERAL 

MELLO, 2643, - DE 2437/2438 AO FIM, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78070-300 Senhor(a) LORI GABRIEL DO NASCIMENTO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000192-32.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 38.539,57 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LORI GABRIEL DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - MT17626-O REQUERIDO(A): ASSOCIACAO DE 

PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYSVANIA BARROS PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LEIDYSVANIA BARROS PEREIRA OLIVEIRA Endereço: RUA ONZE, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-758 Senhor(a) LEIDYSVANIA 

BARROS PEREIRA OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000916-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 119,90 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 10:40 REQUERENTE: 

LEIDYSVANIA BARROS PEREIRA OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO - MT26589/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 
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sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000622-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ROSALIA SILVA SOUSA Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 99, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-150 Senhor(a) ROSALIA SILVA 

SOUSA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000622-81.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.751,05 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 

16:50 REQUERENTE: ROSALIA SILVA SOUSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: VINICIUS YULE PARDI - MT23293/O REQUERIDO(A): 

AVIANCA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULT. FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001187-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON 

AUGUSTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULT. FUNDO DE INV. EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000895-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO Endereço: RUA VINTE, 175, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-782 Senhor(a) ANDRE DOS 

SANTOS CONCEICAO: A presente carta, referente ao processo abaixo 
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identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000895-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.789,70 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 

16:00 REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA - MT18250-O REQUERIDO(A): CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3) 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011889-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004132-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001192-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA ALVES 

DA ANUNCIACAO, FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MOREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001208-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEY MOREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001213-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO GOMES 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA CARVALHO 

CARVIELLI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001225-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUIZA DE 

SENE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAMIL ALVES DE SOUZA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001236-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO, RENATA FERRARI 

BORGES LEAL POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 02/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MIRIRANDA GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001237-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDITH 

COSTA GOMES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO POLO PASSIVO: EDUARDO MIRIRANDA GONCALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001247-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001261-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELOISA 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001266-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CRISTO DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE OLIVEIRA 

VOGADO TAVARES POLO PASSIVO: CIB CONSULTORIA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001269-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEZIANE 

BEZERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (AUTOR)

SEVERINO EGIDIO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001295-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARMELITA DA 

CONCEICAO SALES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

BONATO DE AMORIM POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER ALMEIDA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001297-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFER 

ALMEIDA RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001301-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO MACHADO 

DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO MACHADO 

DA COSTA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001331-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMARIO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001350-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: ARLETE PROCOPIO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL DE ARRUDA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001354-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCENIL DE 

ARRUDA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO LUDGERO CAPELLETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001362-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CIRO LUDGERO 

CAPELLETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001365-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO 

OLIVEIRA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA 

JESUS POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001376-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FIGUEIREDO SOARES BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001379-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

FIGUEIREDO SOARES BENEDITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARGUELHO CENTURION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001381-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

ARGUELHO CENTURION ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001391-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIEL EUCLIDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AME DIGITAL BRASIL LTDA. (REU)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

 

PROCESSO n. 1001400-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

FRANCISCO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO DIAS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILKISON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001402-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILKISON 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILKISON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001403-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017510-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) O presente 

mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem 

por finalidade a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida 

nos autos, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1017510-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GLEICE HELLEN COSTA 

LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

MT9475-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “Cópia 

anexa” FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada,PARA PROCEDER AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

(Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos 

casos de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação 

em contrário. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAINNARA AGUIAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001408-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAINNARA 

AGUIAR SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: TYELE ALVES DE MACEDO Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 

QUADRA 25, 18, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-070 Senhor(a) TYELE ALVES DE MACEDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000931-05.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

21/02/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: TYELE ALVES DE MACEDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER RAMOS DA SILVA - MT23304/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019631-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: PAULO HENRIQUE BORGES Endereço: RUA QUINZE, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-075 Senhor(a) PAULO HENRIQUE BORGES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019631-63.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:00 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BORGES Advogado do(a) REQUERENTE: 

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - MT14750-O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001420-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILENE 

RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO 

SALES FERREIRA DE MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEATRIZ DE LIMA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001425-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

BEATRIZ DE LIMA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001426-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIEL EUCLIDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA DA ROSA PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001437-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LILIANA DA 

ROSA PIVETTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO MANOEL 

ANTONIO LONDON DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA FERREIRA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001449-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILMA FERREIRA 

DA SILVA ARAUJO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012589-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MOISES ANDRADE DE OLIVEIRA Endereço: RUA B, NÚCLEO 

HABITACIONAL SUCURI, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-204 Senhor(a) 

MOISES ANDRADE DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012589-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 123,80 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MOISES 

ANDRADE DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS - MT16263-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILZA APARECIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IRONILZA 

APARECIDA DE JESUS Endereço: RUA ALAZÃO, 02, QUADRA 13, 

JARDIM JOCKEY CLUB, CUIABÁ - MT - CEP: 78094-713 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001135-49.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.617,16 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: IRONILZA APARECIDA DE JESUS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA MARTINS 

MELHORANCA Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, 225, CONDOMÍNIO 

FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-424 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000213-08.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ANA MARTINS MELHORANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GILBERTO GOMES JUNIOR REQUERIDO: VIA VAREJO S/A CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012652-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AKEMI LIDYANNE UMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: AKEMI LIDYANNE UMENO Endereço: RUA BRASÍLIA, 150, JARDIM 

PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-370 Senhor(a) AKEMI LIDYANNE 

UMENO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012652-85.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.112,90 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: AKEMI LIDYANNE UMENO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - 

MT0007527A REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012652-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AKEMI LIDYANNE UMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, s/n, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 Senhor(a) 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012652-85.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.112,90 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 

14:40 REQUERENTE: AKEMI LIDYANNE UMENO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - MT0007527A REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001472-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENALT JOSE 

DA SILVA ZIMINIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYHANA SHINO 

TADA ROJAS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016057-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOELSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - ME: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016057-32.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.025,16 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

MT17809-O REQUERIDO(A): SHEILA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013769-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - ME: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013769-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.356,60 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

MT17809-O REQUERIDO(A): ELISANDRA GONCALINA DA SILVA 

OLIVEIRA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022156-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GHISLAINE FILIPALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CASSIO CORREA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GHISLAINE 

FILIPALDI Endereço: RUA CENTO E QUARENTA E SETE, 39, Quadra 147 4 

ETAPA, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-232 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do 

inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022156-18.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.345,00 ESPÉCIE: [Direitos e Títulos de Crédito, 

Compromisso, Espécies de Títulos de Crédito, Títulos de Crédito]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: GHISLAINE 

FILIPALDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: CLAUDIO CASSIO CORREA ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021933-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVENDA MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JEAN LUCAS 

TEIXEIRA DE CARVALHO Endereço: OITO, 442, RECANTO DOS 

PASSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-280 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do 

inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021933-65.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, 

Atos Unilaterais, Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN LUCAS TEIXEIRA 

DE CARVALHO REQUERIDO: REVENDA MULTIMARCAS 

COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021953-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACHRY DIEL (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANDRE DE GOUVEIA VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE 

MACHRY DIEL Endereço: RUA PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES, 

150, Apto. 342, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-600 

Nome: DIEGO OLIVEIRA SILVA Endereço: RUA PROFESSORA NEUZA 

LULA RODRIGUES, 150, Apto. 342, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78035-600 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021953-56.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

33.649,01 ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Financiamento de Produto, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CRISTIANE MACHRY 

DIEL, DIEGO OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

REQUERIDO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LUIZ 

ANDRE DE GOUVEIA VASCONCELOS ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009809-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELES KELLEN DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007984-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SEBASTIAO SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001500-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL FERNANDES 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1001504-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013040-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LENCONE PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CLEI SALES GALDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001538-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON CLEI 

SALES GALDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA 

LOPES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRANCISCO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCAPINELLO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001561-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

FRANCISCO DA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA 

MARIA LIRA POLO PASSIVO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

SCAPINELLO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIKELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001565-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIKELLE 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

EQUATORIAL ENERGIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001584-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: HELENO XAVIER DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSLEY VIRGOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001609-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDSLEY 

VIRGOLINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001612-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:40 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATIELLY ARIADNI ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001629-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATIELLY 

ARIADNI ALVES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TAQUES DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001638-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

TAQUES DE OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA DE ASSIS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE ALMEIDA ALVES (REU)

LUCAS DE ALMEIDA ALVES 05872123140 (REU)

 

PROCESSO n. 1001646-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDICLEIA DE 

ASSIS RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI OLIVEIRA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: LUCAS DE ALMEIDA ALVES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENS MUCIARU DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001648-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGENS 

MUCIARU DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WALLYSON NOVAIS LEONIDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1001654-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

WALLYSON NOVAIS LEONIDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001665-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

MESSIAS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001668-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELINA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA WEBER SALDANHA OAB - 837.109.221-00 (REPRESENTANTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001675-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA WEBER 

SALDANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO BENJAMIM 

BATISTA JUNIOR POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALMEIDA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001679-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA 

ALMEIDA PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO MANOEL 

ANTONIO LONDON DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEDRO MAYOLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001686-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO PEDRO 

MAYOLINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO CONCEICAO 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADLA GIOVANNA OLIVEIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001695-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADLA 

GIOVANNA OLIVEIRA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001697-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001703-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001703-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINILSON 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 03/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001714-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

CARLOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE STEPHANNE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001719-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANNE 

STEPHANNE MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURO CESAR GONCALVES BENITES POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE VIEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001722-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE VIEIRA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULHE JAKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001738-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EULHE JAKSON 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEZAIR SOARES SOUZA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001749-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILCE CORREIA 

DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011259-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGEL APARECIDO DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001757-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO ALVES GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010232-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011209-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIANALVA SOARES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012363-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH ZENER SANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012263-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SANTANA MONTEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

GIOVANI ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012243-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO GARIGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010713-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004862-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ANTONIO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001767-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINO 

ANTONIO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001769-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAN 

SEBASTIAO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO 

DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011701-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRENILDA APARECIDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUSA BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001772-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AIRTON DE 

SOUSA BOMFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011823-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008376-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FARIA MENDES SILVA OAB - MT13862/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA DIAS Endereço: RUA TRINTA E 

NOVE, 56, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-421 Senhor(a) 

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA DIAS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008376-11.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

11:10 REQUERENTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA DIAS Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDA DE FARIA MENDES SILVA - MT13862/O 

REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013928-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SIDINEI DELFINO (REQUERENTE)

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

Senhor(a) Aguas Cuiabá S/A: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013928-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: GERALDO SIDINEI DELFINO, 

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO TAVARES BARROS - MT15327-O REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

JORGE BERNARDINI - SP242289-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013928-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SIDINEI DELFINO (REQUERENTE)

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 
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Nome: GERALDO SIDINEI DELFINO Endereço: RUA DOUTOR ATAYDES DE 

LIMA BASTOS, 241, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-390 Nome: 

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA Endereço: 

AVENIDA JORNALISTA ALVES DE OLIVEIRA, 08, Quadra 01, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 Senhor(a) GERALDO SIDINEI 

DELFINO e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013928-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: GERALDO SIDINEI DELFINO, 

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO TAVARES BARROS - MT15327-O 

REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013576-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA Endereço: RUA D, 51, DESPRAIADO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) ROGERIO SILVA DE ALMEIDA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013576-96.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:30 REQUERENTE: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): OI S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013576-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: OI S/A Endereço: , n° 2379, Avenida Ariosto Da Riva, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 Senhor(a) OI S/A: A presente carta, 
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referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013576-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

11:30 REQUERENTE: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO: OI S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001812-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILIA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013989-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINI SCHMIDT REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013989-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 197,42 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: PAMELA CRISTINI SCHMIDT REZENDE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013989-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINI SCHMIDT REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAMELA 

CRISTINI SCHMIDT REZENDE Endereço: RUA 22, SANTA TEREZINHA (2ª 

ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-748 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013989-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 197,42 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

PAMELA CRISTINI SCHMIDT REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA COELHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1300, VIVO S/A, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014161-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.067,32 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: VANIA MARIA COELHO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA COELHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANIA MARIA 

COELHO DE SOUSA Endereço: RUA CENTO E VINTE E CINCO, 27, Quadra 

33, ST 01, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-034 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014161-51.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.067,32 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANIA MARIA COELHO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014213-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADRIANO 

RODRIGUES Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, 253, JARDIM LEBLON, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-033 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014213-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 292,77 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ADRIANO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014213-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS 

ANGÉLICOS, LARGO TREZE DE MAIO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04751-901 Senhor(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014213-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 292,77 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM 

- RJ0062192A CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014204-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR TEODORO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDGAR 

TEODORO BORGES Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3397 de 3769



2801, - DE 1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-409 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014204-85.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.524,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDGAR TEODORO BORGES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO SILVA TEODORO BORGES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. G. F. L. (REQUERIDO)

A. S. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OLINDINA DOS 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 600, JARDIM 

PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-322 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001598-88.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, 

Indenização por Dano Moral, Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: OLINDINA DOS 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR 

PEREIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, BACKOFFICE GESTAO 

FINANCEIRA LTDA CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001820-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEILTON 

FERREIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ARRUDA DOS SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014215-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CLAYTON VIEIRA GREGORIO 68915659104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILLIAM 

CLAYTON VIEIRA GREGORIO 68915659104 Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 173, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014215-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.750,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: WILLIAM CLAYTON VIEIRA 

GREGORIO 68915659104 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROLF 

TALYS OSORSKI SANTIAGO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014215-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CLAYTON VIEIRA GREGORIO 68915659104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua 

Ary Paes Barreto, 1399, Inexistente, Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-090 Senhor(a) COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014215-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.750,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: WILLIAM CLAYTON VIEIRA GREGORIO 

68915659104 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

ALVES MARCAL - MT13311-O CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: PAULO HENRIQUE DIAS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) PAULO HENRIQUE 

DIAS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001612-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 21/02/2020 Hora: 08:20 REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE DIAS Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MANOEL 

MESSIAS ALVES Endereço: RUA SANTA ISABEL, 649, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-140 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001665-53.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.184,30 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: MANOEL MESSIAS ALVES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE, MOVEIS ROMERA LTDA CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012086-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA LIMA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012286-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO 

CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO Endereço: Av. Brasil, n.17, Qd.14, 

Nova Conquista, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-010 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001697-58.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 29.940,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: ANTONIO CARLOS CONCEICAO DE CARVALHO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO 

MARCIO DA SILVA Endereço: RUA NOVE, 13, PARQUE RESIDENCIAL 

TROPICAL VILLE, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-807 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

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

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001192-67.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO, FABIOLA 

RODRIGUES DA SILVA BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELIO 

MACHADO DA COSTA JUNIOR Endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 39, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001301-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.780,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo AUTOR: HELIO MACHADO DA COSTA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO MACHADO DA COSTA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001308-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO SATIRO DA COSTA OAB - 181.318.591-34 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ERNESTO SATIRO DA COSTA Endereço: RUA PAVÃO, 24, 

QUADRA 48, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-268 Senhor(a) ERNESTO 

SATIRO DA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001308-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:20 

REPRESENTANTE: ERNESTO SATIRO DA COSTA Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016815-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ALPHAGARDEN Endereço: RUA ESTOCOLMO, 300, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016815-11.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.332,82 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY EXECUTADO: 

MARCIA NIEDERLE CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DE JESUS METZKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001836-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIKO DE JESUS 

METZKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA DE LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001839-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINETH ROCHA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019812-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 

documentalmente o cumprimento da obrigação de fazer fixada em tutela de 

urgência (ID n. 27052318).

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50553 Nr: 207-03.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. Novais Indústria e Comércio de Madeiras 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monique Faccin Vilela - 

OAB:17.724

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

APRESENTE OS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, CONFORME 

ACORDADO EM AUDIÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26695 Nr: 1202-55.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C de Santana Madeiras - EPP, Adonias 

Correia Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:OAB/MT 25.758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - 

UNUJURIS - OAB:OAB/MT 9.822, Núcleo de Prática Jurídica da Unic- 

Professor - Alex Martins Salvatierra - OAB:

 .....1.DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, 

determino: a) que se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, 

conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; b) que sejam 

expedidos ofícios aos Institutos de Identificação do Estado e Nacional, 

comunicando a presente condenação; c) que se seja expedida guia para 

execução de penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, 

conforme o caso, acompanhada de documentos referidos no art. 106, da 

Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para 

realizar o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora 

aplicadas, nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado 

dispositivoCondeno à ré ao pagamento das custas processuais, com 

fundamento no art. 804, do CPP, na hipótese de não concessão de 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Cuiabá, 18 de dezembro de 

2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 2348-97.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Gonçalina de Assis Scarulis, Arlindo 

Miguel Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5.920, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920, Pedro Marcelo de Simone - OAB:3937, Raphael de 

Freitas Arntes - OAB:11039

 Diante do exposto, no que diz respeito aos fatos relacionados à 

instalação dos tablados flutuantes, ACOLHO a promoção ministerial de fl. 

107/108 e, com fundamento no artigo 92 da Lei 9.099/95 c/c art. 107, IV, 

art. 109, VI (com redação anterior à Lei n. 12.234/2010) e 114, II, todos do 

Código Penal, DETERMINO o arquivamento destes autos, eis que extinta a 

punibilidade da acusada, em razão da prescrição da pretensão punitiva 

dos fatos narrados na denúncia.Quanto às demais condutas (instalação 

de poços sem outorga e da rampa de acesso ao rio Cuiabá sem licença 

ambiental), com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo 

Penal, REJEITO a denúncia, ante a ausência de prova da materialidade 

delitiva que justifique o exercício da ação penal. Dispensada a intimação 

da acusada, em consonância com o disposto no Enunciado n. 104 do 

Fonaje.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.Rodrigo 

Roberto Curvo Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38868 Nr: 740-93.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luiz Padilha e Silva - 

OAB:11637, Jadir Wilson da Silva Dalvi - OAB:MT 17510

 Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de LUCINEI FERNANDES DA SILVA, pela 

suposta prática do crime ambiental tipificado no artigo 60, da Lei n. 

9.605/98, ocorrido em 13 de dezembro de 2017.

Narra a inicial que o acusado o réu foi abordado por policiais do Batalhão 

Militares de Proteção Ambiental realizando a atividade de terraplenagem, 

sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

O Ministério Público indicou as testemunhas Júlio César Modesto Santos e 

Walisson Junior Mariano de Souza.

Aberta a audiência preliminar, o denunciado recusou a proposta de 

transação penal (fls. 52).
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 O Ministério Público ofereceu a denúncia à fl. 53.

À fl. 55 foi designada a audiência de instrução e determinada a citação do 

acusado.

O réu foi devidamente citado e intimado (fl. 67), oportunidade em que 

requereu a nomeação de defensor.

A defesa nomeada apresentou resposta escrita à acusação em que alega 

a ilegitimidade passiva do acusado, bem como a ausência de provas da 

materialidade do crime. Não foram arroladas testemunhas.

Em 20 de maio de 2019, em audiência de instrução, foram afastadas as 

teses defensivas e recebida a denúncia. Na mesma oportunidade, o 

Ministério Público se manifestou pela impossibilidade de se propor a 

suspensão condicional do processo, as testemunhas foram inquiridas e o 

réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 84/85, em que 

afirma a ausência de provas do potencial poluidor da atividade 

empreendida pelo acusado e pugna pela absolvição do réu.

A defesa, em seus memoriais (fl. 88), sustenta a atipicidade da conduta 

imputada ao denunciado e requer sua absolvição.

É o relatório.

 Decido.

1. TIPICIDADE DA CONDUTA.

De início, sobreleva mencionar que o art. 225, da Constituição da 

República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito 

fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, 

pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da 

sociedade.

 Ademais, a Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de 

responsabilização do poluidor nas esferas penal, administrativa e civil em 

decorrência do mesmo dano ambiental. Dispõe o art. 225, caput e §3º, da 

Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...].

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.” [sem destaque no original]

Nesse sentido, o art. 23, da Carta da República, prevê como competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas (inciso VI), in verbis:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

(sem destaque no original).

Com efeito, a União editou a Lei Complementar n. 140, de 8 de dezembro 

de 2011, fixando normas para a cooperação entre seus entes federativos 

nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum supracitada, cujo objetivo encontra-se previsto em seu art. 1º, 

vejamos:

“Art. 1º - Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI 

e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, 

para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, 

à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 

formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”.

Por sua vez, o Município de Cuiabá (MT) editou a Lei Complementar 

municipal n. 146 de 08 de janeiro de 2007, que instituiu e disciplinou o 

processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, dispondo 

sobre as sanções administrativas ambientais e dá outras providências, 

estabelecendo em seu artigo 5º, §1º que:

Art. 5º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação, 

reforma, recuperação, operação de estabelecimentos, obras e atividades 

que se utilizam de recursos ambientais, ou consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, cujos impactos diretos se restrinjam ao 

território do Município de Cuiabá, e que sob qualquer forma, sejam 

capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento da SMADES, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis. (sem destaque no original)

§1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental, dentre outros, os 

empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo I desta Lei 

Complementar, classificados de acordo com o potencial poluidor.”. [sem 

destaque no original].

Contudo, é importante destacar que as tutelas administrativa e penal do 

meio ambiente são independentes e não se confundem, quando muito, se 

complementam. Assim, considerando a existência de divergências 

doutrinária e jurisprudencial acerca da configuração do crime previsto no 

art. 60 da Lei n. 9.605/98, especialmente quanto à sua classificação e à 

necessidade de prova da potencialidade poluidora da atividade, passo a 

rever meu entendimento.

 Com efeito, a existência de norma administrativa que identifique 

determinada atividade como potencialmente poluidora para fins de 

licenciamento, por si só, não tem o condão de conferir presunção de risco 

ao meio ambiente no âmbito criminal.

 Na esfera penal, a norma constitucional descrita no art. 225 foi 

regulamentada pela Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que em 

seu art. 60, tipifica como crime a conduta de “Construir, reformar, ampliar, 

instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 

licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 

contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. [sem 

destaque no original].

 A classificação do crime, como já afirmado, não é pacífica na Doutrina, 

havendo quem defenda se tratar de crime de perigo concreto, que exige a 

comprovação material do potencial lesivo da conduta ao bem jurídico 

tutelado ou, ainda, de perigo abstrato, cuja consumação independe de 

prova material de ofensa ao meio ambiente, bastando a demonstração de 

uma das condutas descritas no tipo penal. Confira-se:

“Classificação: delito comum, de perigo concreto, plurissubsistente, de 

ação múltipla e de forma livre”. (PRADO, Luiz Regis. Direito penal do 

ambiente. – 4ª ed. rev. atual. ampl. – São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 286). [Sem destaques no original].

 “Consumação e tentativa: Consuma-se o crime com a construção, 

reforma, ampliação, instalação e funcionamento de estabelecimento, obras 

ou serviços potencialmente poluidores. Por tratar-se de crime material, é 

admissível a tentativa. […]

Perícia: Será necessária em determinadas situações. Por exemplo, para 

atestar que o estabelecimento construído é potencialmente poluidor. 

Poderá ser dispensável em outras, como a simples construção 

contrariando as normas legais ou regulamentares. Nesta hipótese bastará 

demonstrar a existência da obra e a contrariedade à norma”. (FREITAS, 

Vladimir Passos de. FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a 

natureza. – 9ª ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais. 2012. p. 251). [sem destaques no original].

“Classificação: é crime comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); 

mera conduta (independe da ocorrência de resultado naturalístico, 

consistente na efetiva produção de poluição, que, ainda assim, seria uma 

probabilidade de dano); de forma livre (pode ser cometido por qualquer 

meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); 

instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) no geral, 

porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) na modalidade 

fazer funcionar; de perigo abstrato (presume-se prejuízo ao meio 

ambiente, caso as condutas do tipo sejam praticadas); unissubjetivo (pode 

ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (praticada em vários 

atos); admite tentativa”. (NUCCI. Guilherme de Souza. Leis penais e 

processuais penais comentadas; 2. – 7 ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo 

: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 598). [Sem destaques no original].

A despeito da divergência doutrinária citada – verificada também em 

diversos tribunais – o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, conforme 

acordão proferido AgRg no REsp: 1564787 RS 2015/0280950-3 (Relator: 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 

25/08/2017), tem reiterado o entendimento de que não basta apenas a 

prática de um dos verbos do tipo para a configuração do crime, eis que 

sua consumação depende da comprovação de que a conduta perpetrada 
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pelo agente tenha, de fato, potencial de dano ao meio ambiente. Vejam-se 

os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. 

ART. 60, DA LEI Nº 9.605/1998. ATIVIDADE POTENCIALMENTE 

POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO 

COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A 

configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o 

desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a 

correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença 

ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida 

pelo acusado seja potencialmente poluidora. 2. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). [Sem destaques 

no original].

CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. [...] 

4. Além disso, para a caracterização do delito previsto no art. 60 da Lei n. 

9.605/1998, a poluição gerada deve ter a capacidade de, ao menos, poder 

causar danos à saúde humana. No caso, não se justifica a ação penal, 

pois o próprio Ministério Público estadual atestou que" os níveis de 

radiação praticados pelas investigadas estão regulamentados pela Anatel 

e que os possíveis efeitos biológicos em seres humanos ainda não são 

completamente conhecidos ". [...] 6. Ordem concedida a fim de trancar a 

ação penal. (HC 147.541/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 

16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Assim, como dito, a mera classificação administrativa da atividade como 

sendo potencialmente poluidora não deve fazer presumir a existência de 

atividade poluente, mormente quando isso não tenha sido demonstrado no 

caso concreto.

Os documentos juntados aos autos e as provas orais colhidas em juízo 

não demonstram o potencial poluidor da atividade desenvolvida pelos réus, 

eis que, conquanto afirmem a ausência de licença ambiental, não há 

elementos que indiquem que a atividade empreendida pelo réu, em 

particular, tinha potencial lesivo ao meio ambiente.

Fato é que não existem provas nos autos que atestem a materialidade do 

crime imputado ao réu (art. 60, da Lei n. 9.605/98).

Com efeito, importa acrescentar que o Código de Processo Penal disciplina 

que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156, primeira 

parte). Nesses termos, cabe às partes o ônus de provar aquilo que 

alegam em juízo, assumindo as consequências da sua ineficiência.

É em razão desse dispositivo processual que a doutrina aponta que à 

acusação cabe demonstrar a autoria, materialidade, dolo ou culpa, bem 

como causas de exasperação da pena; e à defesa, compete a 

comprovação de excludentes de ilicitude, culpabilidade, elementos de 

mitigação da pena, além das causas que impliquem na extinção da 

punibilidade.

Ressalta-se que o ônus da prova deve ser observado à luz do princípio da 

presunção de inocência, uma vez que, subsistindo dúvidas sobre os fatos 

imputados, deve o réu ser absolvido. Logo, a responsabilidade probatória 

recai sobre a acusação, sob pena de indevida caracterização da inversão 

do ônus da prova. Nesses termos, já se posicionou o Superior Tribunal de 

Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO 

CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO PELA 

DEFESA IGNORADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO 

PROCESSO PENAL E INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 231 E 400 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ORDEM 

CONCEDIDA.

1. O órgão acusador tem a obrigação jurídica de provar o alegado e não o 

réu demonstrar sua inocência.

2. É característica inafastável do sistema processual penal acusatório o 

ônus da prova da acusação, sendo vedado, nessa linha de raciocínio, a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo 

Penal.

3. Carece de fundamentação idônea a decisão condenatória que impõe ao 

acusado a prova de sua inocência, bem como ignora documento 

apresentado pela Defesa a teor dos artigos 231 e 400 do Código de 

Processo Penal.

4. ORDEM CONCEDIDA para anular a decisão condenatória, para que outro 

julgamento seja proferido, apreciando-se, inclusive, a prova documental 

ignorada”. (STJ, HC n. 27684/AM. Relator Ministro Paulo Medina. DJ 

9-4-2007). [Sem destaque no original].

Por sua vez, ao tratarem da relevância da prova no Processo Penal, 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam:

 “Busca-se o melhor resultado possível, a verdade viável dentro daquilo 

que foi produzido nos autos. Por isso a importância de processos com 

qualidade, pois só poderá haver condenação em face da certeza de 

culpabilidade, e esta não é obtida através de conjecturas ou suposições, e 

sim por intermédio de um escopo probatório sólido” (TÁVORA, Nestor. 

ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª ed. 

ver. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 388). [Sem destaque no 

original].

Assim, em juízo de mérito, não estando comprovada a materialidade do 

crime, a improcedência da ação é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia 

e, por consequência, absolvo o acusado LUCINEI FERNANDES DA SILVA, 

com fulcro no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

P.R.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32032 Nr: 3303-31.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. S. Esquadrias de Madeiras Ltda ME, 

Sidney Rocha de Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Reinaldo Martis - 

OAB:OAB-RO 6923, Núcleo de Prática Jurídica - UFMT - OAB:, 

Orlando Pereira da Silva Junior - OAB:OAB-RO 9031, SILVANA DA 

SILVA MORAES - OAB:7139, Silvano Macedo Galvão - OAB:4699

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia 

apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para o fim de absolver 

J. E. S. ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ME e SIDNEY ROCHA DE 

SILVA, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.?DETERMINO a liberação do produto florestal apreendido, fixando o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua retirada, sob pena de 

perdimento.Comunique-se o Coordenador do Pátio Unificado.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33219 Nr: 780-12.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael Lucio Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guerique Baraldi - Unijuris - 

OAB:25.758, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - UNUJURIS - 

OAB:OAB/MT 9.822, Núcleo de Prática Jurídica do Centro 

Universitário Unic II - OAB:

 ....DO PERDIMENTO DO PRODUTO APREENDIDO.O art. 25, §5º, da Lei n. 

9.605/98 prevê o perdimento dos instrumentos utilizados na prática de 

crime ambiental.No caso, eventual discussão acerca da origem lícita ou 

ilícita dos bens, bem como a propriedade dos equipamentos não merecem 

maiores atenção neste momento, não havendo qualquer questionamento 

do acusado ou de terceiros nesse sentido, bastando, portanto, que 

tenham sido utilizados na perpetração de ilícito ambiental, conforme dispõe 
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o supracitado artigo. Pelas razões expostas, DECLARO O PERDIMENTO 

dos bens apreendidos e relacionados às fls. 13 e 72, nos termos do art. 

25, §4º, da Lei 9.605/98, devendo a Gestão Administrativa deste Juízo 

adotar as providências e diligências adequadas para sua venda/leilão e/ou 

doação a uma das entidades constantes no §3º, do art. 25, da Lei n. 

9.605/98, com posterior comprovação de sua doação nos autos.2.4. DOS 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) que 

se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, conforme determina a 

CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; b) que sejam expedidos ofícios aos 

Institutos de Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente 

condenação; c) que se seja expedida guia para execução de penas e 

medidas, privativas e não privativas de liberdade, conforme o caso, 

acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, 

remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do 

CPP, na hipótese de não concessão de assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 1270-34.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA ARUS LTDA - EPP, Sergio Ribas 

Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:14.847

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra MADEIREIRA ARUS LTDA EPP, 

pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da 

Lei n. 9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 DE MARÇO DE 

2020, às 16h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será 

oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será 

ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação do acusado, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se o 

acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública para sua defesa, devendo a secretaria providenciar a 

intimação da d. Defensora Pública atuante neste juízo para comparecer à 

audiência designada.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 751-30.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odivaldo Pachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Vistos.

Considerando a desistência da oitiva da testemunha EMÍLIO CORREA 

SCHARAN pelo MP (fl. 208) e, não havendo outras provas a serem 

produzidas, dou por encerrada a instrução do feito.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias, assegurada vista dos autos, iniciando-se pela acusação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Ademais, verifica-se que a petição juntada às fls. 209/211 referem-se aos 

autos de Código 32358.

Assim, determino o desentranhamento das referidas peças devendo ser 

juntada aos referidos autos de Código 32358.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 2327-87.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICE MARGARET GURGACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIAGEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6.581

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA QUE, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS, COMPROVE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO EM 

AUDIÊNCIA REALIZADA EM 06/12/2018 NESTE AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42676 Nr: 3062-86.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Marques Carvalho Junior, Alisson de 

Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisely Rodrigues Machado - 

OAB:22410-O

 VISTOS. ACOLHO a promoção ministerial retro e DETERMINO o 

arquivamento do feito, ressalvada a hipótese do artigo 18, do CPP. 

Promovam-se as baixas e anotações de praxe. Publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35979 Nr: 2652-62.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOMAT-ECOLOGIA MATO GROSSO 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, Bruno Bianchi Dominato - OAB:OAB/SP328106, José 

Roberto H. Ramos - OAB:8855, Valdecir Ferreira dos Santos - 

OAB:364.847OAB/SP, Veruska Santos Sertorio - OAB:213342-SP
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 VISTOS.

 Considerando a não realização da audiência preliminar outrora designada, 

redesigno-a para o dia 23 de abril de 2020, às 16h30min.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato preferencialmente, consoante à certidão da 

secretaria deste JUVAM, à fl. 134.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 349-75.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idinaldo Paes Faria, L. P. da Cruz e Cia Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9098

 VISTOS.

 Considerando a não realização da audiência de justificação outrora 

designada, redesigno-a para o dia 23 de abril de 2020, às 16:00h.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o representante legal da autora do fato preferencialmente, por 

intermédio de seu número de telefone, e alternativamente, por meio de 

oficial de justiça em seu endereço, constantes neste procedimento 

criminal, às fls. 64 e 69.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 2627-49.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MADEIRAS SANTO ANTÔNIO 

EIRELI EPP, Paulo Henrique Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Hugo da Cruz Santos - 

OAB:21852/O

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Sinop/MT e distribuida sobre o código 35930.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 2473-94.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA SUL LAMINADOS EIRELI - EPP, 

Noeli Ricci Grandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Marcelândia/MT e distribuida sobre o código 82274.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42074 Nr: 2761-42.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paricá Madeiras Ltda EPP, José Alcir Paulino, 

Loege de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 9866

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Juína/MT e distribuida sobre o código 150458.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51860 Nr: 968-34.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter da Costa Lima, Carlos Rodrigues da 

Silva, C. R. Da Silva EPP, Itamar Balieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Colniza/MT e distribuida sobre o código 100671.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51978 Nr: 1032-44.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Raimundo Montanez Junior, E.R.S. de 

Oliveira - ME, Elivan Roberto Seixas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Porto Velho/RO e distribuida sobre o código 51978.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 1270-34.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA ARUS LTDA - EPP, Sergio Ribas 

Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 
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OAB:14.847

 INTIMAÇÃO do advogado para companhar a distribuição, e demais 

procedimentos referente a Carta Precatoria enviada para a Comarca de 

Cotriguaçu/MT e distribuida sobre o código 89898.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 3373-43.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Antônio Henrique, Celem Madeiras 

Ereli - EPP, Emerson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17.891/MT

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

a prática, em tese, de crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98, ocorrido em 06.05.2019.

Infere-se dos autos que, além de assumir o compromisso legal de 

comparecer em audiência preliminar designada neste Juizado Ambiental 

para o dia 14.08.2019, às 15h (fl. 45), o autor do fato MÁRCIO JOSÉ 

ANTÔNIO HENRIQUE – motorista – também foi compromissado a 

comparecer no MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para realização de 

audiência no Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de danos 

Ambientais – NUPIA AMBIENTAL para o dia 30.05.2019, às 10h (fl. 44).

De igual modo, assumiu os compromissos supracitados EMERSON 

BORGES DOS SANTOS, representante legal da autora do fato CELEM 

MADEIRAS EIRELI EPP (fls. 50/59).

Houve a requisição de realização de Laudo Técnico da carga de madeira 

apreendida em 09.05.2019 (fl. 62).

Em manifestação protocolizada em 03.10.2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL encaminhou o presente TCO para registro e autuação, bem 

como ofertou denúncia em desfavor de CELEM MADEIRAS EIRELI EPP e de 

seu sócio administrador EMERSON BORGES DOS SANTOS.

A certidão de fl. 70 aponta que o presente TCO foi distribuído neste Juízo 

Ambiental em 1º.11.2019.

O Laudo Técnico de Identificação n. 077/2019 foi acostado às fls. 68/69.

É o relato. DECIDO.

Em consonância com os ditames estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, assim 

como pela Resolução n. 03/2016, do seu Tribunal Pleno, o Juizado Volante 

Ambiental – JUVAM de Cuiabá (MT) possui competência para processar e 

julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 60), ou seja, 

as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa (art. 61).

Com efeito, o art. 69, da Lei n. 9.099/95, dispõe que a Autoridade Policial, 

tomando conhecimento de ocorrência que, em tese, configure infração 

penal de menor potencial ofensivo, lavrará o respectivo Termo 

Circunstanciado de Ocorrência – TCO e o encaminhará imediatamente ao 

Juizado competente, juntamente com o autor do fato, providenciando-se 

as requisições dos exames periciais necessários para realização de 

audiência preliminar.

Não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será 

designada data próxima, devendo o autor do fato assumir o compromisso 

de comparecimento em Juízo (art. 70).

Pois bem.

No caso, infere-se que o procedimento supracitado foi parcialmente 

atendido pela Autoridade Policial, na medida em que, após lavrar o 

respectivo TCO, deixou de compromissar todos os autores do fato para 

comparecimento em audiência preliminar neste Juizado Ambiental e 

encaminhou o presente TCO ao MPE, visto que também compromissou o 

autor do fato ao comparecimento em audiência a ser realizada no NUPIA 

AMBIENTAL, naquele órgão ministerial, para o dia 30.05.2019, às 10h.

Quanto à audiência preliminar, o art. 72, da Lei n. 9.099/95, dispõe que:

“Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério 

Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 

acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 

possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de 

aplicação imediata de pena não privativa de liberdade”. [sem destaque no 

original]

A referida lei especial prevê ainda que a conciliação será conduzida pelo 

Juiz ou por conciliador sob sua orientação (art. 73), sempre, portanto, sob 

supervisão do Poder Judiciário.

Ademais, por se tratar de crime ambiental, a proposta de aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multa (art. 76, da Lei n. 9.099/95) 

somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia 

composição do dano ambiental, consoante previsão do art. 27, da Lei n. 

9.605/98, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Nesses termos, com a finalidade de adequar a tramitação do presente 

TCO aos termos legais, DESIGNO audiência preliminar para o dia 

12.02.2020, às 16h30.

A situação do autor de fato MÁRCIO JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUE – 

motorista – será melhor analisada na solenidade designada.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, preferencialmente, por intermédio de 

seus números de telefone constantes às fl. 15. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, mediante 

a expedição de carta precatória, em seu endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Objetivando ainda regularizar a tramitação de futuros Termos 

Circunstanciados de Ocorrência lavrados pela Autoridade Policial 

competente, DETERMINO que seja encaminhada cópia da presente decisão 

à Delegada Titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente para 

ciência dos fatos aqui narrados, bem como para que determine as 

medidas administrativas necessárias para adequação dos procedimentos 

internos adotados para designação das datas de audiências preliminares, 

pois não raras vezes os TCO’s estão sendo encaminhados para este 

Juízo, após a data designada pela autoridade policial, sem o necessário 

Laudo Técnico e/ou em horário designado para mais de um TCO e 

mediante a remessa de cópia dos procedimentos, eis que os autos 

originais estão sendo remetidos ao NUPIA AMBIENTAL indevidamente, o 

que tem gerado a ocorrência de duplicidade de autuações e o 

descumprimento dos ditames previstos na Lei n. 9.099/95, especialmente o 

que dispõem os artigos 69 e seguintes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 3373-43.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Antônio Henrique, Celem Madeiras 

Ereli - EPP, Emerson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17.891/MT

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A 

TRAMITAÇÃO DA CP EXPEDICA PARA A COMARCA DE SINOP/MT, 

DISTRIBUIDA, RECEBENDO O CÓDIGO 371259.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021668-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PORTELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021668-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIA PORTELA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON TORQUATO 

SCORSAFAVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019430-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR APARECIDA BRAGUIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019430-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NAIR APARECIDA BRAGUIN RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar 03 (três) orçamentos do procedimento pleiteado sendo que, o de 

menor valor deve estar com os custos pormenorizados do procedimento, 

devendo discriminar quais são as medicações, taxa do centro cirúrgico, 

materiais, equipamentos e exames e todos os outros gastos porventura 

cobrados, de forma que seja especificado o valor de cada item, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021682-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021682-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANDRA 

CAROLINE TAQUES SENDERSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE 

ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021685-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021685-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA SILVA 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY CAVALCANTI 

EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE ARFUX JUNIOR POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021720-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ALMEIDA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021720-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ROSA 

ALMEIDA DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021722-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021722-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO DE 

OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIAM CARLA 

IGNACIO VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021733-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMISTOM MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021733-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AMISTOM 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIAM CARLA 

IGNACIO VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013695-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LEAL CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013696-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013697-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013698-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013721-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013731-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO MANOEL COSTA OAB - 651.835.331-72 (REPRESENTANTE)

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos 

autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013772-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013835-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCHNEIDER MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013956-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SIMONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013917-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002914-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA (REQUERENTE)

TASSIA PASCHOIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Revoga-se a determinação para riscar 

os andamentos relativos ao litisconsorte excluído.Retifique a secretaria a 

autuação mantendo apenas os dois primeiros requerentes no polo 

ativo.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019183-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Diante 

disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa da audiência feito na petição 

retro.Aguarde-se audiência já designada.Cite-se e intime-se a parte 

reclamada para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9° da Lei n. 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9 . O f e r t a d a  r e s p o s t a ,  à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016804-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019181-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017930-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE ANDRADE 

(REQUERENTE)

GILBERTO MARINHO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA PMMT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se a emenda a inicial.Designe-se audiência 

de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040402-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SAUER MOSENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Redesigne-se audiência de 

conciliação.Intime-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002353-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON APARECIDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Redesigne-se audiência de 

conciliação.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500963-43.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506079-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MARQUES FIGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016942-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Redesigne-se audiência de 

conciliação.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020069-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILA MARIA PACHECO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020878-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO OAB - MT24301/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, para que apresente(m) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018102-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COMANDANTE GERAL DA PMMT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018093-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

MOISES DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA PMMT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017965-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITINHO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CAMARGO BUENO OAB - SP369928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Chama-se o feito a ordem a fim de 

revogar o despacho de ID 26777742.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021563-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer que 

promove Lucione Maria da Silva Leal em face do Instituto de Assistência à 

Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde), na qual 

pretende obter liminar para a realização “do estudo eletrofisiológico com 

ablação das vias anomalias”. Alega que “Há algum tempo, a AUTORA 

começou a ter apagões, se sentindo fraca, com batimentos cardíacos 

lentos e fracos, motivo pelo qual foram solicitados dois exames pela sua 

cardiologista: Cateterismo e Exame Eletrofisiológico.”. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Preceitua o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Evidente que se está diante de um atendimento que se não efetuado com 

brevidade pode causar prejuízos incalculáveis ao requerente, afrontando, 

assim, seu direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, 

insculpido no artigo 5º caput da Constituição da República. É oportuno 

destacar que a irreversibilidade da medida não pode ser levada ao 

extremo, a ponto de representar óbice intransponível à outorga da tutela 

antecipada. Este requisito deve ser relativizado quando a medida 

emergencial objetiva resguardar bem jurídico relevante – direito à vida – na 

iminência de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação. Além disso, 

vista a questão sob a ótica do princípio da proporcionalidade, quem mais 

poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, é a 

parte autora, já que para o requerido os danos são meramente 

patrimoniais. Extrai-se a probabilidade do direito da parte autora do 

conjunto probatório apresentado, indicação médica para a realização do 

procedimento, e necessidade imediata de atendimento. O perigo de dano 

se identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro 

clínico da parte autora. Logo, estão presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela antecipada, a fim de determinar que o 

requerido autorize e proceda a realização do estudo requerido. Ante o 

exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência para determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde) que autorize e custeie 

a realização “do estudo eletrofisiológico com ablação das vias anomalias”, 

conforme prescrição médica, na parte autora LUCIONE MARIA DA SILVA 

LEAL, CPF n.º 063.503.131-00, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa 

diária. Intime-se o requerido, por mandado, para dar efetivo cumprimento à 

medida judicial deferida. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido 

para, querendo, contestar, no prazo de 30 dias (Enunciado 1), e 

apresentar os documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Decorrido o prazo para 

contestar intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos para a sentença. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001242-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J.O. COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Nesse contexto, defere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar, até ulterior deliberação do juízo, a 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a cobrança da 

TACIN da parte autora. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021764-78.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ADOVALDO DA ROCHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021764-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADOVALDO DA 

ROCHA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017533-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Nesse contexto, defere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar, até ulterior deliberação do juízo, a 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a cobrança da 

TACIN da parte autora. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015925-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR TORE NEGRAO OAB - MT26381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ (...) Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória 

para determinar aos requeridos que, no prazo de 15 dias, promovam a 

suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre subsídio 

comissionado pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERSON DELLA VALENTINA OAB - RS99543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, defere-se, em parte o pedido de tutela 

provisória de urgência para suspender o ato administrativo no que tange a 

prescrição e a consequente quanto à declaração de inaptidão e 

determinar ao MT PREV que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetive a análise 

do pedido de pensão por morte formulado pela parte autora, considerando 

os demais requisitos legais e deferindo-o, caso a única pendência decorra 

da extemporaneidade ora afastada. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que dispõe para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se a manifestação do 

Ministério Público. Em seguida conclusos para a sentença. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021786-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DE MATOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021786-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HIGOR DE 

MATOS RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3416 de 3769



Processo Número: 1021790-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIVANDO AGUAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021790-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURIVANDO 

AGUAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA DE JESUS FRANCA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021793-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER QUINTILIANO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021793-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER 

QUINTILIANO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021794-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA RODRIGUES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021794-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MARGARIDA RODRIGUES BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, VANDERLEI BIANCHINI POLO 

PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017626-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Chama-se o feito a ordem a fim de 

revogar o despacho de ID 26777742.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021799-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYSES DE OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021799-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ATHAYSES DE 

OLIVEIRA ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI 

KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, ALE ARFUX JUNIOR, TENARESSA 

APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002227-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL DOS SANTOS FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE RONDONIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora, para apresentar 

contrarrazões. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. OACIL CONCEICAO DA 

SILVA MARIAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008866-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON LUIZ DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESSTDUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

DADIVA LEILÕES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013208-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

UNEMAT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar as contestações no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011886-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011886-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LENILCE FEITOSA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do total 

que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, até a distribuição, de modo a quantificar monetariamente 

o pedido e a compatibilizar o valor da causa com o proveito econômico 

total, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021275-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA SOUSA AHY RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, 

publicada no DJe Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da 

Resolução TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a 

redistribuição ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009914-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante 

de endereço, demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Após, concluso para 

análise da liminar.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de 

DireitoOBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017613-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021834-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARCOS PIFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021834-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

MARCOS PIFFER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA DE JESUS 

FRANCA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016442-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021849-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021849-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016796-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DEPACHO : Vistos, etc.No sistema dos Juizados 

Especiais de Fazenda Pública a realização da audiência de conciliação 

possibilita o exercício da denominada “justiça coexistencial” (acordo com 

sacrifícios recíprocos), cujo objetivo maior é a pacificação social.Diante 

disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa da audiência feito na petição 

retro.Aguarde-se audiência já designada.Cite-se e intime-se a parte 

reclamada para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9° da Lei n. 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9 . O f e r t a d a  r e s p o s t a ,  à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018718-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO PAELO CAMARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021854-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1021854-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES GIRARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021856-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021856-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PRYSCILLA 

JORGE MACHADO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA 

DE JESUS FRANCA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018605-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021860-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GRASSI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021860-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCENI GRASSI 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021864-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021864-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FLORINDA 

LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018785-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018730-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA APARECIDA DE ARAJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018995-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018767-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019868-97.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021874-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021874-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR LUIS PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, 

VANDERLEI BIANCHINI POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019314-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018808-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...)Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019296-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017634-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL COSTA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019986-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.umpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016588-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015971-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa da audiência 

feito na petição retro.Aguarde-se audiência já designada.Cite-se e 

intime-se a parte reclamada para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9° da Lei n. 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9 . O f e r t a d a  r e s p o s t a ,  à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016025-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BIBIANO DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018588-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição retro.Aguarde-se audiência já 

designada.Cite-se e intime-se a parte reclamada para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9° da Lei n. 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021971-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FAUSTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021971-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS ALVES 

FAUSTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ROSSATO DA 

SILVA AVILA POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021986-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIS BALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021986-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIS BALDO 

LIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022016-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022016-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS CLAUDIO 

LOIOLA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022025-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022025-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILDA 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022039-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022039-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022046-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022046-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO RICAS DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022057-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MACHADO BORGES CARVALHO OAB - MT14079/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022057-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

MARTINS DE CARVALHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RENATA MACHADO BORGES CARVALHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022097-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBNER RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022097-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WEBNER RIBEIRO 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIANE PASSOS 

FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022098-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO NATHANAEL MACHADO JONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022098-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTHIAGO 

NATHANAEL MACHADO JONES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022099-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022099-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

MARIANE PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022147-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022147-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ODENIR 

FERNANDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, MARCELO 

ANGELO DE MACEDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022149-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINEZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022149-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

MARTINEZ ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022151-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022151-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

APARECIDA XAVIER RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022155-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON NATALINO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022155-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WILSON 

NATALINO REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022159-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022159-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ORMINDA DA 

SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022169-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022169-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022202-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BATISTA DOS SANTOS DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022202-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCIONE 

BATISTA DOS SANTOS DE LIMA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR, MARCELO ANGELO DE MACEDO POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022207-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES ANTUNES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022207-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MERCEDES 

ANTUNES FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DE LIMA 

CANDIDO CAMPOS, VANDERLEI BIANCHINI POLO PASSIVO: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022223-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022223-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

PINHEIRO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022228-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DE CARVALHO SENRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022228-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBINSON DE 

CARVALHO SENRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, MARCELO 

ANGELO DE MACEDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022249-78.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022249-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEJEVANO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

MARIANE PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022284-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022284-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARNALDO 

ANTONIO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYOSNARA 

RENATA SANTANA DA SILVA, GABRIEL ADRIANO DOMINGUES, MURILO 

BARBOSA DE LIMA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022293-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022293-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ALVES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022326-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022326-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEOVANE DA 

SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022328-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS DE MOURA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022328-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA DIAS DE 

MOURA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022335-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022335-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BIBIANA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022345-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEULADYR LOURDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022345-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEULADYR 

LOURDES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022348-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022348-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE DORILEO 

LOUZICH SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022350-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022350-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

GREGORIO DE MIRANDA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022392-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022392-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO TADEU 

PEREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

LIMA OLIVEIRA, FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022393-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CALHEIROS LAPAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022393-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

CALHEIROS LAPAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022399-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022399-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022407-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022407-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

CRISTIANE RODRIGUES MATEUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022413-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCENIL LUCIDIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022413-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCENIL LUCIDIO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022419-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022419-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDENIR 

NUNES DE ALMEIDA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022486-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDO NA COZINHA EVENTOS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022486-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIDO NA 

COZINHA EVENTOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUSTAVO VETTORATO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022487-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BENEDITA TAQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022487-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE 

BENEDITA TAQUES DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA WOLF POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 30 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022503-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1022503-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DILSON DE 

SOUZA PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO BARBOSA 

DE LIMA, HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA, GABRIEL ADRIANO 

DOMINGUES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022504-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022504-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DILSON DE 

SOUZA PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO BARBOSA 

DE LIMA, GABRIEL ADRIANO DOMINGUES, HYOSNARA RENATA 

SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022519-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022519-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANOLFO DE 

ASSUNCAO MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO 

BARBOSA DE LIMA, HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA, 

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022520-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022520-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANOLFO DE 

ASSUNCAO MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO 

BARBOSA DE LIMA, HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA, 

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000083-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NILDO 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA DA COSTA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000106-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA BENEDITA 

DA COSTA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLINDO 

SANTANA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 5 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (REQUERIDO)

CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLORISVALDO 

DA SILVA CRUZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME 

PARADA PEDROSA POLO PASSIVO: IMPERIO MINERACOES LIMITADA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE FREITAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000148-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON DE 

FREITAS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CELESTINO 

BATISTA NETO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEIDE BERNARDINO DE SANTANA ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000264-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONEIDE 

BERNARDINO DE SANTANA ALVES ARAUJO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE CAMPOS PALONE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO OAB - PR47710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMAURI DE 

CAMPOS PALONE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

AZEVEDO RIOS MALDONADO POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000272-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000272-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA DE 

ALENCAR SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCIO LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES DINIZ POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

(3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000277-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000277-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR ALVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000284-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISON ALVES 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017871-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA APOLONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504734-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão 

que julgou extinta a presente ação transitou em julgado. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2017. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000291-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRY CRISTIAN 

MACHADO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUED DIAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:21/11/2017, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000296-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR os requeridos a restituírem em favor 

da parte autora os descontos previdenciários inferiores ao dobro do limite 

máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social correspondente ao período de maio de 2012 a fevereiro de 2017, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e, juros de 

mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de julho de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINERES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000305-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDINERES 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI JULIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIONEI JULIO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501955-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem 

resolução de mérito, em relação a 2º Reclamada Poliana Mikejev Calça 

Lorga, na qualidade de Leiloeira, por ilegitimidade passiva ad causam, na 

forma fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes cujo objeto 

decorre da arrematação em leilão do veículo VW/Saveiro 1.6, Ano/Modelo 

2002/2003, Placa: AKJ3148, cor branca, Chassis 9BWEB05X63P006392, e 

CONDENA-SE o Município de Cuiabá na obrigação de pagar consistente na 

restituição do valor pago no bem arrematado, na quantia de R$ 10.800,00 

(dez mil e oitocentos reais), e a título de indenização por danos morais a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação para os 

danos materiais e do arbitramento para os danos morais, e, de correção 

monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[1], a partir da efetivo prejuízo para os danos materiais (pagamento) 

e da citação dos danos morais , consoante artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09, deixando-se de condenar em lucros cessantes, e, 

de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA DELA JIUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001572-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALICIA DELA JIUSTINA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR 

OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora 

pretende: “Requer seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o 

MATO GROSSO PREVIÊNCIA – MTPREV se abstenha imediatamente, com 

o desconto indevido da contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado;”. g.n. Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o devido, 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, aos 

11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi 

atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto probatório 

carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre função de dedicação exclusiva pagos à parte autora, 

até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. 

Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se 

o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da 

repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto 

do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o 

Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001562-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARA OST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001562-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEUSA MARA OST 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR 

OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora 

pretende: “Requer seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o 

MATO GROSSO PREVIÊNCIA – MTPREV se abstenha imediatamente, com 

o desconto indevido da contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado.;”. g.n. Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o devido, 
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sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, aos 

11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi 

atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto probatório 

carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre função de dedicação exclusiva pagos à parte autora, 

até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. 

Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se 

o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da 

repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto 

do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o 

Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001737-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS NARDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001737-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS NARDINI EXECUTADO: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

VINICIUS NARDINI ajuizou ação execução de título executivo de 02 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo fixado no processo de 

código nº 109988 em trâmite na 1° Vara da comarca de Comodoro/MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 1.857,02 (um mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). Citado, o executado 

não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela 

de honorários da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000313-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ DOS 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000548-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORIVALDO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000548-95.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE NORIVALDO DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de dilação de prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 
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sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505072-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOEDIL CORREA DE SANT ANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505072-03.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LOEDIL CORREA DE SANT 

ANNA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do 

Processo: 0500635-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALVARO LUCIO DE 

OLIVEIRA RONDON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002102-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MACEDO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002102-36.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUZIA DE MACEDO VIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505330-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 0505330-13.2015.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ARNALDO SOARES DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, ESPÓLIO DE ARNALDO 

SOARES DE SOUZA, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 24253125. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009603-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO OAB - MT21000-O 

(ADVOGADO(A))

ARLAN LINO DE DEUS OAB - MT23868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009603-18.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SUZZI MARIA CARVALHO 

MACHADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra decisão de id. 27290603. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Cumpra-se a decisão de id. 27290603. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001874-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VIEIRA MUNDIUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001874-33.2019.8.11.0041. REQUERENTE: HELIO VIEIRA MUNDIUM 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. A 

parte reclamante, HELIO VIEIRA MUNDIUM, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 25242645. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIRENE LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000315-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDIRENE 

LIMA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000317-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESDRAS GIDEAO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034125-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 8 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001588-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000340-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000340-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO JOSE 

EUCARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 
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J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000344-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BELARMINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

BELARMINO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000349-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000349-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

GOMES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000354-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000354-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIEL 

BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000359-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MOURA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000359-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

MOURA DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000363-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000363-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIOVINO 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000370-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000370-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEZIO BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000374-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DULCEZIO 

BARROS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000376-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000376-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLADEMIR 

ANTONIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000387-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO ARAUJO NEPOMUCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ROCHA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001598-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO JOSE ROCHA 

VENANCIO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: “Requer seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o MATO GROSSO 

PREVIÊNCIA – MTPREV se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicionais noturno e insalubridade, e quaisquer 

outra verbas de natureza indenizatória ou não habitual;;”. g.n. Em síntese, 

diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 
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previdenciária sobre adicional noturno, de insalubridade e cargo de 

comissão pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob 

pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, 

apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao 

recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não 

prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori 

Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em 

seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO MALDONADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001131-28.2016.8.11.0041. AUTOR(A): HERIBERTO MALDONADO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamada, ESTADO DE 

MATO GROSSO, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 20685602. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002800-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENNE AMORIM DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002800-08.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ADRIENNE AMORIM DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, ADRIENNE AMORIM DE LIMA, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 26545987, alegando 

omissão quanto à juntada do contrato de honorários na fase de execução. 

Por sua vez, a parte reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs 

embargos de declaração alegando que houve erro na aplicação dos juros 

de mora em decorrência da data de expedição da carta de crédito 

postulada estar equivocada. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta 

aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelos 

embargantes, intime-se os embargados para, querendo, oferecer resposta 

aos embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000966-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CERAVOLO BUENO MARTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000966-04.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINA CERAVOLO BUENO 

MARTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOILDO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000483-71.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ZOILDO DE AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500520-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500520-29.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EUNICE PAES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504147-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - PR59657 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE CASSIA AZEVEDO DE MELLO OAB - PR62500 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARA CRISTINA XAVIER DE AMORIM OAB - 007.140.881-96 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504147-07.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA DE ALMEIDA XAVIER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504029-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504029-31.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: HIRAM MARQUES SANTANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502339-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CINTRA ZAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502339-64.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VERA LUCIA CINTRA ZAGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504968-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504968-11.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIBERTO FRANCISCO DA 

CRUZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034818-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENOZI VITOR CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034818-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DENOZI VITOR CORREA DA 

CRUZ RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar comprovante de endereço atualizado e demonstrativo de 

cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, no prazo de 15 dias. Após, concluso. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001423-36.2016.8.11.0001 REQUERENTE: CELIO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27831277 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015469-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015469-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENICE EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, no 

prazo de 15 dias. Após, concluso. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014330-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FATIMA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014330-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIANE FATIMA DE 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000767-11.2018.8.11.0001. REQUERENTE: EVANDRO RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 16999579. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1051467-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1051467-31.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: LABORSAN - ANALISES 

LABORATORIAIS LIMITADA - ME EXECUTADO: EMPRESA CUIABANA DE 
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SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Considerando o limite 

de competência deste juízo, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 12.153/09 

(“Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.”), intime-se a parte autora, para, querendo 

adequar o valor da causa, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, redistribua-se para uma das varas da Fazenda Pública da 

Capital em razão do valor atribuído à causa, o qual supera o limite de 60 

salários mínimos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500855-19.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA TEREZA DALTRO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500855-19.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MAYSA TEREZA DALTRO 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502583-27.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOYSES CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502583-27.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ANTONIO MOYSES CORREA 

DA COSTA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A 

parte reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a decisão de cumprimento de sentença de id. 

20725976. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501242-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501242-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002244-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE FREDERICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002244-06.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ERENICE FREDERICA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito observando os 

requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados 

na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504827-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOILDES MENDES DE GUSMAO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504827-26.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ELOILDES MENDES DE 

GUSMAO OLIVEIRA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 
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Vistos, etc. A parte reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a decisão de cumprimento de 

sentença de id. 20727579. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta 

aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500338-77.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVAL DE SOUZA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500338-77.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ONIVAL DE SOUZA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500690-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500690-98.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DURVAL DA SILVA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500691-83.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500691-83.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARDOSO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao sistema 

SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, conforme 

documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500601-46.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500601-46.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE DE JESUS EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao sistema 

SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, conforme 

documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500751-90.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA CONCEICAO SILVA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500751-90.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ESTER DA CONCEICAO SILVA 

REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 
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e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500444-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500444-05.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO SILVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501646-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501646-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JEAN KLEBBER BRITTO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-85.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SERAFIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500482-85.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL SERAFIM DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Em consultado 

ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017978-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILVANELES RAINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017978-26.2019.8.11.0001 AUTOR(A): DILVANELES RAINHA DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021097-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021097-92.2019.8.11.0001 AUTOR(A): KATIA REGINA FERREIRA DOS 

SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar comprovante de endereço atualizado, demonstrativo de cálculo 

do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem 

como o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021394-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEREIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021394-02.2019.8.11.0001 AUTOR(A): CATARINA PEREIRA CHAGAS 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 
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juntar o comprovante de endereço atualizado, demonstrativo de cálculo do 

total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de 

acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem 

como o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0030716-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA RAMOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0030716-79.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:CLEUZA RAMOS 

DOURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500981-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERRER DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000428-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JC COMERCIO 

SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KEYLLA PEREIRA OKADA POLO PASSIVO: Estado de 

Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505516-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FREDERICO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500289-70.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ARANTES DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000436-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVALDO 

GOMES DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500047-77.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA LUCIA DE PINHO BELLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000440-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDEL 

SOARES SODRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE ARFUX JUNIOR 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000444-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDEL 

SOARES SODRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000447-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDEL 

SOARES SODRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000455-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO JUNIOR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000455-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTACILIO 

JUNIOR DE JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-21.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ (...) Apresentado o cálculo pela contadoria judicial, intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre o cálculo no prazo comum de 5 

dias.Após, conclusos para análise dos embargos e respectiva 

homologação. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3448 de 3769



Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000462-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000462-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEI MATEUS 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000463-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000463-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000467-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000467-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

FERREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000468-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECI DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000468-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDECI DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000470-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA PIRES DE CAMPOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000470-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLLA PIRES 

DE CAMPOS FERRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000471-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000471-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON CARLOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3449 de 3769



DUARTE DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS OAB - MT25153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000515-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGATHA 

FRANCIS SILVA DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001521-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

N. C. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010692-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO IRENO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020406-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

estado de mato grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE PAZ FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CIBULSKIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006278-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ADRIANO DE LAMONICA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007632-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA KISS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006609-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003884-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005379-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ELIANE CLAUDIA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002648-57.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE CLAUDIA BRAGA, 

JEOVA SILVA CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Acolhe-se o pedido de id. 25194881 e determina-se a exclusão do 

despacho de id. 24111131, tendo em vista que não refere-se aos 

presentes autos. Trata-se de embargos de declaração opostos com a 

finalidade de modificar a sentença alegando que houve omissão quanto ao 

pedido de abstenção dos descontos de contribuição previdenciária sobre 

o cargo em comissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta aos 

embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 
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Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004538-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO DE SOUZA PEIXOTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BERNARDINO BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004231-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETTE NUNES DE SIQUEIRA AGUILERA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004295-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003608-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1032423-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE FARIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às providências.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005218-45.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ILSE GRIGOLETTO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MAIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006693-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARAUJO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OTAVIO BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011300-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011733-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA INEZ DE LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIENE DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1043065-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501160-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ONO PEDROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001603-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500490-28.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503713-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIS CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

VANILTO ROQUE TOMASI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500575-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH BENEDITA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente 

à quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 8.356,59 (oitocentos mil trezentos e cinquenta e seis reais 

e cinquenta e nove centavos).Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Brenda 

Guimarães de MoraesJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM.Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

p a g a m e n t o . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  e x p e ç a - s e  o 

necessário.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 
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Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005657-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001527-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários.Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95).Renata 

Mattos Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM.Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento.Transitada em julgado, expeça-se o necessário.Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502979-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“(...) Juntado o cálculo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, conclusos.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALBINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000552-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLENE ALBINO 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502787-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000556-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000556-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDILENO OSORIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018000-84.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON CEZAR GOMES METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT27666/O-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo 

de cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, bem como o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000562-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000072-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANNE EDIVANIA DE CAMPOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003467-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI MIKEJEVS FRANCO GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI MIKEJEVS FRANCO GODOY OAB - MT23021/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERIDO)
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Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006200-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI ALVES - CONSTRUCOES E INSTALACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007840-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIVINODE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO PORANGABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela 

antecipatória e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para:1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF);2) 

Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, no 

período de 01/2015 a 07/2019, importância a ser acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009).Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Haiana Katherine Menezes FollmannJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA LUDMILA GONTIJO LABORDA LARRAIN OAB - GO33540 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006060-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BATUIRES ROSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008190-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010714-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SIGARINE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012048-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501955-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA DELA JIUSTINA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000777-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI MARIA MOESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000782-48.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000949-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANA DE ABRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002001-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MIZOBE BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500614-11.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BUSSOLIN VITOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada, informando o pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEMENTINA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TOSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETHELEY LEITE FREIRE REY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-15.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000920-10.2019.8.11.0001 Valor da causa: POLO ATIVO: Nome: 

IOLANDA MARIA DOS SANTOS Endereço: RUA SÃO BENEDITO, - DE 

341/342 A 729/730, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-405 POLO 

PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: 

desconhecido ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DESTINATÁRIO (S): - Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

INTIMAR A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-84.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCHUMACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-67.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MAZARELO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008478-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANE BUCK LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006975-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006685-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LECIO PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001885-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos 

períodos de 2014 a 2018, acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de 

poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

de cada parcela devida; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

AlmeidaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

L e i g a ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 0  d a  L e i  n º 

9.099/95.Publ ique-se.Int imem-se.Cuiabá, data regis t rada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001063-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO BENEDITO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Brunna NevesJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006488-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002164-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDI MARIZA SAUER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000908-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA CRISTINA PISTORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021563-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT PRATTS MEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000594-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEBERT PRATTS 

MEIRA CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036365-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008209-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE MEDEIROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000268-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLARA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001765-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000287-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001720-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO BARBOSA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000270-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE APARECIDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003260-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA LUDMILA GONTIJO LABORDA LARRAIN OAB - GO33540 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ESTEVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004889-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATSUOKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008608-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIOMAR DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001502-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MANGINI FERNANDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005506-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE BONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027739-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004001-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BRUSAMARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006823-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003221-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA ANTONIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000289-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZO CARLOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000267-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004611-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GABE AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000288-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NOGUEIRA CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004633-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003194-15.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003586-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUED DIAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002231-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI BARPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035781-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACY JOAQUINA DA ROCHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001562-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARA OST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000286-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETH ANTONIA NEPONOCENO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002225-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAINE DIAS CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003226-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELY ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000269-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALVA LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de recurso inominado interposto contra 

decisão, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis:“Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de 

ID 15698712.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003753-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006135-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME NEVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007815-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS CRISTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000610-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, VANDERLEI BIANCHINI POLO 

PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDER FIGUEIREDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008085-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002327-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON LUIZ DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006208-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSO ROSA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NOVAES VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019489-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BIDARRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA OAB - MT21560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

JONAS TEIXEIRA MOTTA FILHO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...).Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a 

ilegitimidade passiva da SEFAZ, por ausência de personalidade jurídica 

própria e do DETRAN/MT, pelas razões alhures expostas, bem como a 

ausência de interesse processual nas modalidades necessidade e 

adequação e, por consequência, indefere-se a petição inicial, julgando 

extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do 

CPC.Sem condenação ao pagamento de custas e honorários. Publique-se. 

Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011561-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDEMAR FERREIRA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006214-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CARVALHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012260-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ALESSANDRO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003728-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CASTRO DE SOUZA PORTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003419-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIANA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS UMBERTO GARBELINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS OAB - MT25153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000627-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

UMBERTO GARBELINI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis 

que não aplica-se à fazenda pública as disposições do CDC.Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF);2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

dos meses 08/2014 (pago no mês 09/2014) e 09/2014 (pago em 02/2015); 

e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT a soma dos descontos 

de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, 

respeitada a “data direito” e demais parcelas até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, ambos acrescidos de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publ ique-se.Int imem-se.Cuiabá, data regis t rada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002753-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROBERTO PRATTS MEIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Ante o exposto, REVOGA-SE a liminar e acolhe-se 

a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para a pretensão de obrigação de 

fazer transferência de veículo, e a ausência de interesse processual, na 

modalidade adequação, para a ação declaratória de alienação de veículo 

com vistas à isenção de tributos, multas e taxas, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, VI do CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo 

de PaivaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

r e c u r s a l ,  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR DIAS FERREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1)declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE. COORD. PEDAGOG. 

(Tema 163[1]/STF);2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a 

parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e regime 

plantão, nos meses de 03/2014 a 12/14, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 12/2016; 02/2017, 03/2017, 

01/2018 a 09/2018, e demais descontos mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC.Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo de PaivaJuíza 

LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001096-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020092-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do CPC/2015.Opostos os embargos e certificada sua 

tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos 

para apreciação.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000622-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GABRIELA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos moldes 

do art. 534, CPC.Intime-se o executado para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC).Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 

dias.Após, conclusos.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020413-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do CPC/2015.Opostos os embargos e certificada sua 

tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos 

para apreciação.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ROCHA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PASSOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000688-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIA PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZANA PANSANI MINTO FRANCISCHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007749-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELERSON MENDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006837-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006819-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007672-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LANGE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO SERRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003477-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001862-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003349-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL XAVIER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006224-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSULENO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007811-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001039-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MARCONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Trata-se de ação por danos morais movida por 

Waldemar Marconato contra a Fazenda Pública Estadual, na qual a parte 

autora postula “... o reconhecimento dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias dos erros e as ilegalidades da Ré ao levar para os Autos 

CDA errada (fl. 03 e fl.60 DOC-03) que dela e processo o Autor não fazia 

parte e incluído de forma errada em verdadeiro ato abusivo, pior, se 

devedor e/ou corresponsável, a Ré sem as formalidades legais do art. 135 

da CNT promoveu os atos ao arrepio da Lei, Doutrina e a Jurisprudência, 

com danos nefastos ao Autor que experimentou danos irreparáveis, 

devendo ser indenizado como determina a lei e requerido pela exordial.”O 

autor informou que opôs exceção de pré-executividade no processo em 

trâmite na Vara de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá (ID 19878709). 

Através de diligências, constatou-se que, até a presente data, não houve 

julgamento da referida exceção de pré-executividade. De acordo com o 

artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil:“Art. 313. 

Suspende-se o processo:V - quando a sentença de mérito:a) depender do 

julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de 

inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente;”.Ante o exposto, determina-se a suspensão do 

andamento processual desta ação até que a exceção de 

pré-executividade seja julgada pelo juízo competente.Mantenha-se este 

p r o c e s s o ,  e m  s e c r e t a r i a ,  n o  l o t e  d e  p r o c e s s o s 

suspensos.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007720-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005332-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARINI KOZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA OAB - PR82834 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006622-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORLENE GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001042-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAL RIBEIRO DE NOVAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de ação por danos morais, na qual a parte 

autora postula “... o reconhecimento dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias dos erros e as ilegalidades da Ré ao levar para os Autos 

CDA errada (fl. 03 e fl.60 DOC-03) que dela e processo o Autor não fazia 

parte e incluído de forma errada em verdadeiro ato abusivo, pior, se 

devedor e/ou corresponsável, a Ré sem as formalidades legais do art. 135 

da CNT promoveu os atos ao arrepio da Lei, Doutrina e a Jurisprudência, 

com danos nefastos ao Autor que experimentou danos irreparáveis, 

devendo ser indenizado como determina a lei e requerido pela exordial.”O 

autor informou que opôs exceção de pré-executividade no processo em 
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trâmite na Vara de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá (ID 19885964). 

Através de diligências, constatou-se que, até a presente data, não houve 

julgamento da referida exceção de pré-executividade. De acordo com o 

artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil:“Art. 313. 

Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito:a) depender 

do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de 

inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente;”.Ante o exposto, determina-se a suspensão do 

andamento processual desta ação até que a exceção de 

pré-executividade seja julgada pelo juízo competente. Mantenha-se este 

p r o c e s s o ,  e m  s e c r e t a r i a ,  n o  l o t e  d e  p r o c e s s o s 

suspensos.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE -Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO GERMANO BASTOS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GUDES SA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003918-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006191-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA SILVA BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004034-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANDRE DE AMORIM PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504638-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MENEZES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0504638-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MENEZES 

FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 2.235,68 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 14523418. Citado, o executado concordou com os cálculos. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.235,68 (dois mil duzentos e trinta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme cálculo juntado no id. 
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14523418, sendo R$ 1.944,07 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e 

sete centavos) relativo ao crédito principal, e R$ 291,61 (duzentos e 

noventa e um reais e sessenta e um centavos) referente aos honorários 

sucumbenciais (15%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011716-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007079-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004826-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCIO DAMBROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025184-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN ULF EICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

FRANCO BONATELLI OAB - MT10224-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração opostos 

contra decisão de id. 22107825. O recurso apresentado não preenche os 

pressupostos deadmissibilidade.Não são cabíveis embargos de 

declaração contra despacho/decisão interlocutória no âmbito dos Juizados 

Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do Código de Processo 

Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 9.099/95, passando a 

vigorar com a seguinte redação:“Art. 83. Cabem embargos de declaração 

quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão”. Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se falar 

no cabimento dos aclaratórios, além disso, não há nenhum vício que 

permita correção de ofício e não basta inconformismo da parte para 

modificação do já decidido, mormente quando a decisão é atacável por 

meio do recurso próprio.Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos.Intime-se a parte autora para tomar ciência do presente e para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação, com posterior 

remessa a este gabinete para decisão.Cuiabá, data registrada no sistema. 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por 

MARCIA CORREIA ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional FDE. COORD. 

PEDAGOG e adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB, bem como a restituição do 

montante descontado no período de 02/2014 a 12/2018, perfazendo o total 

de R$ 12.783,31 (doze mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e um 

centavos).Citados, os requeridos deixaram de comparecer a audiência de 

conciliação, contudo, apresentaram contestação.DECIDO.Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia.Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC).I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas de fevereiro de 2014 a junho de 2014, 

tendo em vista que a ação foi distribuída no dia 01/07/2019. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período 

anterior a 07/2014.II - MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015).Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014).Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria.O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163).A requerente colacionou aos autos 

os holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional FDE. COORD. PEDAGOG. no período de 08/2014 a 12/2015 

e adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB no período de 01/2016 a 04/2016; 

06/2016 a 12/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores.Contudo, 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 21260463 a consideração de 

parcelas já alcançadas pela prescrição, bem como a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença.Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ.Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional FDE. COORD. 

PEDAGOG. e adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB (Tema 163[1]/STF);2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional FDE. COORD. PEDAGOG. no período de 08/2014 a 

12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre 

adicional FDE. COORD. PEDAGOG. no período de 01/2015 a 12/2015 e 

sobre o adicional FDE. DIR. ESCOLA/PEB no período de 01/2016 a 04/2016 

e 06/2016 a 12/2018, e demais descontos mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC.Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo de PaivaJuíza 

LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAN WEVERTON DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE. COORD. PEDAG. e 

adicional FDE. DIR. ESCOLA./PEB (Tema 163[1]/STF);2)condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. COORD. PEDAG. nos meses de 07/2014 a 09/2014, e a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos 

descontos de mesma natureza incidentes sobre adicional FDE. COORD. 

PEDAG. no período de 07/2015 a 11/2015 e 01/2018 a 04/2018 e adicional 

FDE. DIR. ESCOLA./PEB no período de 04/2018 a 11/2018, e demais 

descontos, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Renata Mattos Camargo de Paiva.Juíza Leiga.SENTENÇA.Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de 

Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE. DIR. ESCOLA./PEB (Tema 

163[1]/STF);2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional FDE. DIR. ESCOLA./PEB nos meses de 

07/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

sobre adicional FDE. DIR. ESCOLA./PEB no período de 01/2015 a 12/2018, 

e demais descontos, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Renata Mattos Camargo de Paiva.Juíza Leiga.SENTENÇA.Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de 

Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAMA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, em razão da 

incompetência absoluta para julgar a ação proposta contra o réu 

remanescente (BANCO DO BRASIL), EXTINGUE-SE o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo de Paiva.Juíza 

Leiga.SENTENÇA.Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo 

r e q u e r i d o ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAMA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, em razão da 

incompetência absoluta para julgar a ação proposta contra o réu 

remanescente (BANCO DO BRASIL), EXTINGUE-SE o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Renata Mattos Camargo de Paiva.Juíza 

Leiga.SENTENÇA.Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo 

r e q u e r i d o ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500026-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITA SOL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a conta bancária para 

restituição do valor depositado correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo, sob pena de ser pago na conta já informada em outros 

processos e expeça-se o correspondente alvará de levantamento da 

importância remanescente na conta judicial. Cumpra-se a sentença de id. 

27217314.Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501082-72.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência.Publique-se. Intimem-se.Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de 

Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503758-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503758-22.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Verifica-se que a parte exequente não cumpriu a 

determinação judicial concernente a apresentação de cálculos para 

propiciar o cumprimento de sentença. Ante o exposto, considerando que a 

parte reclamante não promoveu ato que lhe competia arquive-se. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021043-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA CUNHA ORMOND ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RIZERIO LOPES OAB - SP377300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021043-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENIS DA CUNHA ORMOND 

ROSA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar 

comprovante de endereço, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021063-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021063-20.2019.8.11.0001 AUTOR(A): GREICI PEREIRA DO NASCIMENTO 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar documento pessoal legível, comprovante de endereço atualizado, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018768-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDREY PEPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018768-10.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCO ANDREY PEPATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda a inicial. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se 

o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000917-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT8580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000917-37.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO 

SILVA DUARTE RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR na qual a parte autora 

postula: “c) Após o seu regular processamento, seja, no mérito, julgada 

procedente a Ação Ordinária para condenar o CUIABÁ-PREV ao 

PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO ANOS) 

em detrimento de cálculo incorreto da verba do adicional por tempo de 

serviço, incidente sobre todas as parcelas percebidas pela Requerente, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer outra vantagem assegurada em decorrência de lei, além dos 

respectivos atrasados, devidamente corrigidos, aplicando-se para tanto o 

índice IPCA-IBGE, acumulado ano a ano a partir do mês de abril e 1994, 

considerando ainda, os reflexos sobre os adicionais, vantagens e 

benefícios a que faz jus a Requerente, bem como juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, que deverá ser apurado em fase de liquidação de 

sentença, na forma do art. 603 e ss. do CPC e, ainda o IMEDIATO 

RETORNO em definitivo aos proventos da Requerente da referida verba 

(ATS);” g.n. No sistema dos juizados não se admite liquidação de 

sentença, de modo que cabe ao autor quantificar monetariamente o 

pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, inclusive para se 

aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 12.153/09. No mais, é 

público que houve a extinção do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT (CUIABÁ-PREV) estando 

legitimado para as questões afetas a tais relações jurídicas o Município de 

Cuiabá. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, bem como para regularizar o polo passivo, no prazo de 

15 dias. Intime-se. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006370-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AGUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006370-13.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANA AGUIDA MIRANDA DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de endereço atualizado, demonstrativo 

de cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, bem como comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503335-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO CANDIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503335-96.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSALVO CANDIDO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502716-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOSTHENES DE LIRA VARELA REVOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502716-35.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SOSTHENES DE LIRA VARELA 

REVOREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da concordância 

do valor depositado no id. 27847247 e integral quitação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500558-75.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500558-75.2013.8.11.0001 REQUERENTE: NICE RAMIRA DE DEUS 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1022388-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022388-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 dias. 

Após, concluso. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1022386-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022386-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1022391-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022391-82.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de 

15 dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501633-81.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AQUINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT15461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501633-81.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GONCALO AQUINO DA CRUZ 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011295-52.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA FERREIRA 

DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte 

autora postula: “d) A condenação do requerido, por força da repetição de 

indébito, ao ressarcimento no valor das contribuições cobradas 

indevidamente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

apurando-se os juros e a correção monetária incidentes sobre os 

descontos indevidos desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados 

não se admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor 

quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da 

distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da 

Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002877-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDALVA MARIA DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002877-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELINDALVA MARIA DE 

OLIVEIRA RONDON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011072-02.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011072-02.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte autora postula: 

“d) A condenação do requerido, por força da repetição de indébito, ao 

ressarcimento no valor das contribuições cobradas indevidamente, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, apurando-se os 

juros e a correção monetária incidentes sobre os descontos indevidos 

desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados não se admite 

liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, bem como para informar na planilha de cálculos a 

natureza do pedido, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019449-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019449-59.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VALDA GOMES PEREIRA 

SCHWEGER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte 

autora postula: “d) A condenação do requerido, por força da repetição de 

indébito, ao ressarcimento no valor das contribuições cobradas 

indevidamente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

apurando-se os juros e a correção monetária incidentes sobre os 

descontos indevidos desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados 

não se admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor 

quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da 

distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da 

Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, bem como para informar na planilha de cálculos a 

natureza do pedido, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000992-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO AZEVEDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000992-02.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ALUIZIO AZEVEDO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27831266 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503200-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARIA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503200-84.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GILZA MARIA ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000350-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FAUSTINA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000350-92.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA FAUSTINA DE BARROS 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001354-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001354-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar a certidão de crédito advocatício 

em nome próprio, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500687-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500687-46.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO BATISTA DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27840755 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002251-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LYA MONTEIRO COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002251-32.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LYA MONTEIRO COSTA E 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500699-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE CASTILHO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500699-26.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: AUREO DE CASTILHO 

GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501702-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501702-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA VAZ DE 

SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Processe-se de acordo 

com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503756-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503756-52.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: HIRAM MARQUES SANTANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503850-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES JOSEFINA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503850-97.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ADILES JOSEFINA FERNANDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501999-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ÉRICO MIGUEL SCAFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501999-23.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ÉRICO MIGUEL SCAFF 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503695-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503695-94.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE CAMPOS 

RODRIGUES EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500992-64.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500992-64.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GILDA MARIA COCARELLI 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505823-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COUTINHO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505823-24.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE COUTINHO MOTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27850342 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500124-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500124-23.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27864395 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503653-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA CARDOSO DO NASCIMENTO OTAVIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503653-45.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA LUZIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO OTAVIO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 
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Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500967-85.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO MANFIO ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500967-85.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: TARCIZIO MANFIO ZANON 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504492-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIVALDO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504492-07.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JUNIVALDO DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002201-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002201-69.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de id. 24699726, uma vez que os cálculos além da 

atualização, informam acerca da retenção previdenciária e do Imposto de 

Renda. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500356-35.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MONTE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500356-35.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOEL MONTE DA CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003067-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003067-14.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27831803 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010044-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010044-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KARINNE VITORIA DA SILVA 

PEREIRA RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte os documentos pessoais 

dos demais filhos da servidora Neuza da Silva, bem como para informar se 
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são pensionistas, a fim de se verificar o litisconsórcio passivo necessário. 

Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002735-76.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ARIANE APARECIDA ASSIS 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos,etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar procuração, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000992-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY HEMILIA CUNHA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000992-94.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOENY HEMILIA CUNHA MACIEL 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Verifica-se que a parte exequente não cumpriu a determinação judicial 

concernente a apresentação de cálculos para propiciar o cumprimento de 

sentença. Ante o exposto, considerando que a parte reclamante não 

promoveu ato que lhe competia arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011297-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011297-22.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NADIR DE ARAUJO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte autora postula: 

“d) A condenação do requerido, por força da repetição de indébito, ao 

ressarcimento no valor das contribuições cobradas indevidamente, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, apurando-se os 

juros e a correção monetária incidentes sobre os descontos indevidos 

desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados não se admite 

liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, bem como para juntar fichas financeiras legíveis, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002848-98.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIR MARIA DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO OAB - MT9648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002848-98.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADVAIR MARIA DOS SANTOS 

COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27863832 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000561-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000561-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RUTH AIARDES XECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501265-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEZIO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501265-09.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEZIO BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503911-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503911-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA TEREZINHA DE FARIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27316364 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503340-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA JOSETTI DE MORAES OAB - MT15385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503340-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO VIEGAS 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001811-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRASSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001811-36.2016.8.11.0001 REQUERENTE: VALTER FRASSETTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500766-59.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DE CAMPOS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

ENIR DE CAMPOS FIGUEIREDO OAB - 010.183.918-94 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500766-59.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: EMANUEL DE CAMPOS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505598-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505598-04.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO PEREIRA ROMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505620-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505620-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO PEREIRA ROMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500883-84.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA REGINA YULE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500883-84.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: CLELIA REGINA YULE 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501198-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501198-44.2014.8.11.0001 REQUERENTE: AGNALDO PENA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao sistema 

SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, conforme 

documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500490-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500490-91.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA MARIA ALMEIDA PEREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500568-56.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500568-56.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: SERAFIM MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento da quantia depositada pelo executado referente aos 

honorários de sucumbência e a intimação da ré para quitar com o valor 

principal da parte autora. Verifica-se que, a comprovação do pagamento 

realizado pelo executado refere-se somente ao valor dos honorários 

sucumbenciais. Não havendo, portanto, comprovação do pagamento do 

valor principal. Portanto, defere-se o pedido de levantamento do valor 

incontroverso, relativo ao depósito na importância de R$3.561,40, e 

determina-se a intimação do executado para comprovar o pagamento do 

valor principal, no prazo de 15 dias. Com manifestação ou decurso do 

prazo, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 dias. Expeça-se o necessário. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500860-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BRUNA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500860-70.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIDE BRUNA DUTRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500358-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUZEBIO FERREIRA DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500358-34.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO EUZEBIO FERREIRA 

DE SIQUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500612-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE JESUS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500612-07.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27883248 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003157-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003157-22.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500888-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA GUIMARAES DE LIMA FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500888-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELENITA GUIMARAES DE LIMA 

FARIAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO BELLO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001674-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO FERNANDO BELLO 

FREIRE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. 

Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de 

Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 

2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501947-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MACEDO E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501947-27.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO DE MACEDO E 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021971-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FAUSTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021971-77.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARCOS ALVES FAUSTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para informar na planilha de 

cálculos a natureza do pedido, bem como para juntar documentos 

pessoais legíveis, comprovante de endereço atualizado,o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500360-72.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500360-72.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: OSVALDO FRANCISCO DO 

CARMO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27832457 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501137-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501137-52.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA LUCIA SIMOES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500234-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500234-51.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO BENCICE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002772-74.2016.8.11.0001 INTERESSADO: ELIZABETH MARIA DO 

NASCIMENTO BENCICE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos da 

Turma Recursal e, conforme certidão retro, nada manifestaram. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-48.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARRUDA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000006-48.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO DE ARRUDA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27862701 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021945-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONSEN NEVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021945-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONSEN NEVES ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar documento pessoal legível, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000782-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VICTOR DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000782-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE VICTOR 

DE OLIVEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON CALONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021556-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021580-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021935-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501286-19.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA CALAZANS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501286-19.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE MARIA CALAZANS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO para informar, no prazo de 5 dias, os dados 

relativos a conta bancária para restituição do valor depositado em 

duplicidade e expeça-se o correspondente alvará de levantamento da 
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importância remanescente na conta judicial. Após, arquive-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022142-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 6 de 

julho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários do credor para pagamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 27 

de junho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários para pagamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501090-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários para pagamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 
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Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 26 

de junho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários para pagamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000919-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI 

KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO 

DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000923-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

FERREIRA AMARO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000925-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

CAETANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, ALE ARFUX JUNIOR, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000939-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE CRISTINA 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Intimem-se os requeridos para apresentarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as alegações finais.Após, conclusos para 

sentença.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE MELO FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000992-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER DE 

MELO FONSECA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003395-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de feito redistribuído em cumprimento da 

decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara 

Fazendária.Ratificam-se os atos decisórios proferidos.Com amparo no 

Enunciado 1, dispensa-se a audiência de conciliação tendo em vista o 

adiantado estágio do processo e a manifestação do requerido na 

contestação que denota ausência de interesse em transigir, facultando 

designá-la caso as partes expressem interesse na realização do ato 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.Nada sendo requerido no 

mencionado prazo, retornem os autos conclusos para 

sentença.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504699-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos moldes 

do art. 534, CPC. Intimem-se os executados para, querendo, impugnarem a 

execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC).Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 

dias.Após, conclusos.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504699-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos moldes 

do art. 534, CPC. Intimem-se os executados para, querendo, impugnarem a 

execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC).Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 

dias.Após, conclusos.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ANNA PAULA GAVINO MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001000-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAIAS NUNES 

DE AMORIM POLO PASSIVO: ANNA PAULA GAVINO MOURA e outros 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001026-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

CAETANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE ARFUX JUNIOR 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505389-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505389-98.2015.8.11.0001 REQUERENTE: INEZ MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se alvará 

de levantamento da importância correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo informado nos autos no id. 27849119, com seus 

respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000231-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000231-34.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDISON RICARDO PICK 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27266656 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001254-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001254-49.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo informado nos autos no id. 27863804, 

com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANJOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000319-38.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CRISTIANE ANJOS DA CRUZ 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamante, CRISTIANE ANJOS DA CRUZ, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 16828817. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 
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Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOS ANJOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000252-73.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MOACIR DOS ANJOS 

SANTOS DE JESUS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, 

MOACIR DOS ANJOS SANTOS DE JESUS, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 16824460. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502584-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTA DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502584-12.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: EVARISTA DA SILVA ARRUDA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a decisão de cumprimento de sentença de id. 

20718672. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501640-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501640-10.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: CELESTINO GOMES PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamada, 

ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 21839901. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. 

Considerando ainda que fora apresentada certidão de óbito da parte 

autora juntada ao id. 25019627, acolhe-se o pedido de retificação do polo 

ativo a ser realizada por esta secretaria do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002122-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002122-56.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: REINALDO PRESTES NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, REINALDO PRESTES NETO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a decisão de cumprimento de sentença de id. 
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17191723. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000405-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR GITIRANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000405-09.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDO CESAR GITIRANA 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

24283669. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão 

que acolhe/rejeita outros embargos, ou despacho/decisão interlocutória no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ODAIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001807-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CRISTIANO FRANCO DE 

MIRANDA, ODAIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos contra 

decisão de id. 24931249. O recurso apresentado não preenche os 

pressupostos de admissibilidade, tendo em vista que foi juntada 

novamente a petição inicial nas razões onde deveriam ser pontos 

específicos demonstrando eventual omissão, contradição ou obscuridade. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003191-94.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO FURLANETTI CONEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003191-94.2016.8.11.0001. REQUERENTE: JURACI DA SILVA, SERGIO 

FURLANETTI CONEZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A parte reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 20295746. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

VAILDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001815-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: RICARDO ALVES MACHADO, 

VAILDO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte reclamante, RICARDO ALVES MACHADO e VAILDO 

VIEIRA DA SILVA, opuseram embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 24626166. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 
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Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000343-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000343-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE ESPERIDIAO DA COSTA 

MARQUES FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamante, JOSÉ ESPERIDIÃO DA COSTA MARQUES FILHO, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a decisão de 

cumprimento de sentença de id. 24395529. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022487-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BENEDITA TAQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022487-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIENE BENEDITA TAQUES 

DE ABREU REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a suspensão e a restituição de contribuição previdenciária 

descontada, em tese, indevidamente, desde 2013. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e, portanto, legitimado passivo para responder 

pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa de pedir, que se 

trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com amparo nos 

princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte autora 

emendar a petição inicial, para, querendo, incluir o litisconsorte, bem como 

para juntar o comprovante de endereço, as fichas financeiras atualizadas 

até a data de distribuição, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS UMBERTO GARBELINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS OAB - MT25153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000627-06.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS UMBERTO 

GARBELINI JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação proposta em desfavor do GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO objetivando a suspensão e a restituição de 

contribuição previdenciária descontada, em tese, indevidamente, desde 

2013. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, legitimado 

passivo para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a 

partir de sua criação (1º/1/2015). Verifica-se, portanto, pelo teor da causa 

de pedir, que se trata de hipótese de litisconsórcio. Ante o exposto, com 

amparo nos princípio da economia processual e eficiência, faculto à parte 

autora emendar a petição inicial, para, querendo, incluir o litisconsorte e 

apresentar demonstrativo de débito especificando o período, valores e 

natureza do desconto, observando a legitimidade passiva, bem como para 

juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a 

audiência de conciliação designada. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022462-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUCAS ZANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022462-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFERSON LUCAS ZANIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para informar na planilha de 

cálculos a natureza do pedido, bem como para juntar as fichas financeiras 

atualizadas até a data de distribuição, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 
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decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO EMILIO DUMMER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004400-93.2019.8.11.0001. INTERESSADO: TEODORO EMILIO DUMMER 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

23563183. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra 

despacho/decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como 

se observa no art. 1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a 

redação do art. 83, da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte 

redação: “Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão”. Não se 

tratando de sentença ou acórdão, não há que se falar no cabimento dos 

aclaratórios, além disso, não há nenhum vício que permita correção de 

ofício e não basta inconformismo da parte para modificação do já decidido, 

mormente quando a decisão é atacável por meio do recurso próprio. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Intime-se a parte autora 

para tomar ciência do presente e para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação, com posterior remessa a este gabinete para 

decisão. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000247-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000247-22.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002990-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CORREA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002990-68.2017.8.11.0001. REQUERENTE: NILZA CORREA DA GUIA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra decisão de id. 20051001. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão que 

acolhe/rejeita outros embargos, ou despacho/decisão interlocutória no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502733-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502733-08.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GALILEU ZAMPIERI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500135-18.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SOFIA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Tatyane Cavalcanti de Albuquerque OAB - MT0008508A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500135-18.2013.8.11.0001 REQUERENTE: ROSALIA SOFIA 

CONSTANTINO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000944-72.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NICOMEDES FRANCISCO 

PINTO LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamante, NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES, opôs embargos 

de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 16092610. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500802-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ADELINO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500802-38.2012.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO ADELINO VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001331-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001331-58.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCEL LOUZICH COELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502474-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA MENDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502474-76.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO MARIA MENDES DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500280-74.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELIAN ROCHA RAFAEL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500280-74.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DELIAN ROCHA RAFAEL SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500843-68.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))
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LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500843-68.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: LAURICE RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 21836654. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003484-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003484-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000341-96.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOSIMEIRE DOS SANTOS 

AIRES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 16821820. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001449-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001449-34.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIEGO RAFAEL LANZARINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para cumprir o determinado no despacho de id. 11120563, sob 

pena de arquivamento. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000406-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR GITIRANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000406-91.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDO CESAR GITIRANA 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

24283137. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão 

que acolhe/rejeita outros embargos, ou despacho/decisão interlocutória no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3502 de 3769



Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503092-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503092-55.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500841-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500841-64.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA MARIA MONTEIRO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que a sentença homologatória transitou em julgado antes da 

promulgação da Lei 10.656, de 28 de dezembro 2017. Homologa-se a 

renúncia para adequar o crédito principal bruto ao limite correspondente a 

256 UPF´s, de modo a permitir o processamento do pagamento por meio de 

RPV. Dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500212-27.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GALDINO DELGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500212-27.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO GALDINO DELGADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002782-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002782-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Homologa-se a renúncia para 

adequar o crédito principal bruto ao limite correspondente a 100 UPF´s, de 

modo a permitir o processamento do pagamento por meio de RPV. Dê-se 

prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 

10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503815-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DE SA OAB - MT16391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503815-74.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA PIRES FAGUNDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002598-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002598-65.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIEGO RAFAEL LANZARINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505361-67.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505361-67.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000023-50.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000199-63.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO DE PAULA RAMOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022228-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DE CARVALHO SENRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022228-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROBINSON DE CARVALHO 

SENRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501066-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO LEITE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501066-84.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE MARIO LEITE DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500702-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500702-15.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VICENTE MARQUES DA 

CONCEICAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000277-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000277-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CESAR ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002643-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002643-35.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO DA SILVA FERRARI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000050-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000050-96.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000291-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000291-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HENRY CRISTIAN MACHADO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar comprovante de endereço 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000296-24.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar comprovante de endereço atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001389-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001389-90.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOAQUIM ONOFRE 

HORMUNDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 25377650. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINERES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000305-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LIDINERES PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI JULIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000310-08.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIONEI JULIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000468-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECI DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000468-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANDECI DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000470-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA PIRES DE CAMPOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000470-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: KARLLA PIRES DE CAMPOS 

FERRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000471-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000471-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELTON CARLOS DUARTE DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502131-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502131-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000344-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BELARMINO FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000344-80.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO BELARMINO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500477-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500477-92.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELO DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504582-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DE CARVALHO ALDIGUERI (EXEQUENTE)

EDNA LEITE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504582-15.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ILMA DE CARVALHO 

ALDIGUERI, EDNA LEITE DE CARVALHO EXECUTADO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009129-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009129-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO JAQUES REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende receber 

devidamente atualizado, até a data de distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0500060-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500060-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FAYROUZ MAHALA ARFOX 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27831819 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505244-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505244-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LINDOMAR DA SILVA REZENDE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RUTH FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001486-90.2018.8.11.0001. REQUERENTE: EDNA RUTH FERREIRA 

MATOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamante, EDNA RUTH FERREIRA MATOS, opôs embargos de 

declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 17191472. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501898-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501898-83.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GENTIL SANTOS E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 26483717 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000449-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000449-62.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE FELIX 

GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002789-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002789-13.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001030-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001030-14.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDEIR MARRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022159-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022159-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ORMINDA DA SILVA CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de conciliação já 

designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022419-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR NUNES DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022419-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDENIR NUNES DE 

ALMEIDA CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar demonstrativo de cálculo do total que pretende receber, 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007264-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANJA JUGURTHA BONNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007264-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VANJA JUGURTHA BONNA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar comprovante de endereço atualizado e demonstrativo de 

cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-42.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA RIBEIRO TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000181-42.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: EDILZA RIBEIRO TAQUES 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000977-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES OAB - MT26533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000977-91.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE SOUZA OLIVEIRA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022350-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022350-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL GREGORIO DE 

MIRANDA FILHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000725-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000725-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3509 de 3769



Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001319-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001319-73.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002953-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINA DAS NEVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002953-07.2018.8.11.0001. REQUERENTE: AMANDA CAROLINA DAS 

NEVES MIRANDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. A parte 

reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 26215760. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502177-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502177-06.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Retorne-se os autos ao contador para a elaboração de novos cálculos. 

Após, processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000340-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000340-43.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO JOSE EUCARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500829-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES PLACIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500829-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIEL SOARES PLACIDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000313-60.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIRENE LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000315-30.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CREUDIRENE LIMA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000349-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000349-05.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO GOMES SOBRINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000359-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MOURA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000359-49.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NATHALIA MOURA DE ABREU 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000354-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000354-27.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIEL BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000370-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000370-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUCINETE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500835-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PAULO DE ATHAYDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500835-57.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANO PAULO DE ATHAYDE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000363-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000363-86.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIOVINO MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000317-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000317-97.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEZIO BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000374-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DULCEZIO BARROS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de endereço atualizado, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000436-58.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDVALDO GOMES DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000376-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000376-85.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FLADEMIR ANTONIO DE 
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SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000462-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000462-56.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SIDINEI MATEUS FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de endereço atualizado, bem como o 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500843-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500843-34.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA SILVA FIGUEIREDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000455-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO JUNIOR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000455-64.2020.8.11.0001 REQUERENTE: OTACILIO JUNIOR DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000463-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000463-41.2020.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000467-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000467-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO FERREIRA SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001086-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001086-13.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCO ANTONIO SOUZA E 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022098-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO NATHANAEL MACHADO JONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022098-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANTHIAGO NATHANAEL 

MACHADO JONES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de endereço atualizado 

e o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022249-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022249-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEJEVANO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de endereço atualizado, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000388-02.2020.8.11.0001 AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DE ANDRADE 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022099-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022099-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de endereço e o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE SOUZA CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000330-96.2020.8.11.0001 AUTOR(A): EVA MARIA DE SOUZA 

CASSIANO REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502343-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA ISOLDA PACKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000755-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502963-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502963-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505389-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505389-98.2015.8.11.0001 REQUERENTE: INEZ MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se alvará 

de levantamento da importância correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo informado nos autos no id. 27849119, com seus 

respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001254-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001254-49.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo informado nos autos no id. 27863804, 

com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001501-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GUSMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3515 de 3769



GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001501-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE GUSMAO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001088-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON ANTONIO 

CARLOS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000998-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO WAGNER DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os 

valores descontados a título de Imposto de Renda, referente ao período de 

06/09/2018 à 11/2018, totalizando o valor de R$ 17.723,50 (dezessete mil, 

setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), e à autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, a restituir os valores de contribuição 

previdenciária que não superem o dobro do limite máximo estabelecido 

para o regime geral da previdência social, referente ao período de 

setembro/2018 e 28 dias de outubro/2018, totalizando o valor de R$ 

770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), ambos 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito.Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA.Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva .Juíza de Direito ) ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etcA parte reclamante, JOÃO CRISOSTOMO DE SOUZA 

MOREIRA, opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar a 

decisão de cumprimento de sentença de id. 16824474.A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015).Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias.Após 

conclusos.Cuiabá/MT, data registrada no sistema. ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022016-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 
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visualiza no presente feito.Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência.Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022046-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ DESPACHO /DECISÃO ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000284-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação.É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito.Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência.Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022335-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização de 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022348-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização de 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001137-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

MEDEIROS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

MARIANE PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020673-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ DESPACHO /DECISÃO ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ARRUDA FIALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) DISPOSITIVO DA SENTENÇA ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006212-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para:1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a verba de FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 

163[1]/STF);2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre a verba de FDE.SECRET.ESC/PEB nos meses de 08 a 

12/2014, e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período 

de 01/2015 a 03/2017, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Renata 

Mattos Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publ ique-se.Int imem-se.Cuiabá, data regis t rada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022392-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022407-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTIANE RODRIGUES MATEUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022345-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEULADYR LOURDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022399-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022413-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCENIL LUCIDIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação já designada.Após, conclusos.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003100-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003100-67.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003096-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500329-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA CANDIDA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane de Abreu Sousa Castro OAB - MT0010656A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500329-47.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SERGIA CANDIDA CASTRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000650-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000650-54.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDYLVA FONTES DE 

CAMARGO VIANA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003098-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002384-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002384-40.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CELDA LUIZA DOS REIS 

MATTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, 

§ 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500523-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS ANJOS PADILHA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500523-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: TEREZA DOS ANJOS PADILHA 

DE MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500038-18.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BATISTA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500038-18.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: EDILSON BATISTA DE 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da concordância 

do valor depositado no id. 27234991 e integral quitação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504783-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504783-70.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: EDISON RICARDO PICK 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27316377 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505099-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PANIAGO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505099-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALZIRA PANIAGO MIRANDA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501171-95.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501171-95.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE AQUINO BATISTA 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000463-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR LUIS FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000463-46.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GASPAR LUIS FERREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o 

pedido de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as 

partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000461-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000461-42.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502734-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DIAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502734-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FAUSTINO DIAS NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001254-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001254-49.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo informado nos autos no id. 27863804, 

com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001429-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001429-43.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DIAS DA SILVA 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja 

cumprida a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 

10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002781-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO REIS NEGREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA IZABEL DA SILVA OAB - 488.863.511-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002781-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ELCIO REIS NEGREIRO 

REPRESENTANTE: CLAUDIA IZABEL DA SILVA EXECUTADO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Processe-se de acordo 

com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001245-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503603-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503603-19.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE MARQUES DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27861804 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500820-25.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SANTIAGO UHDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500820-25.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTIAGO UHDE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002653-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO DE SA GEIGER (EXEQUENTE)

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002653-79.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS MARIO DE SA GEIGER, 

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001424-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001424-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001286-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000621-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000621-04.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002103-21.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA IVAN DA SILVA LEITE 

PARADA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002099-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002099-81.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MILTON FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500674-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500674-47.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANIZIA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500262-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE SERAFINA DE OLIVEIRA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500262-19.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANETE SERAFINA DE OLIVEIRA 

E SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27868214 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500613-60.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC NEPOMUCENO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500613-60.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAAC NEPOMUCENO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27884240 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002712-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002712-67.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503769-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANDRAUS FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503769-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: EDUARDO ANDRAUS FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001301-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001301-86.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANI FERNANDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001722-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001722-76.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001859-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001859-58.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIRO SOUZA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002268-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002268-34.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIO SILO DA CONCEICAO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000962-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000962-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001628-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001628-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000242-97.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELO LUIZ PEREIRA 

PARDIN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002036-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002036-22.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GIUSEPPE ZAMPIERI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0505317-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505317-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001637-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001637-90.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500568-22.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500568-22.2013.8.11.0001 REQUERENTE: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002466-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO XAVIER DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002466-08.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: GIVANILDO XAVIER DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002549-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002549-53.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JIZREEL ALVES GUIMARAES DE 

JESUS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002850-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA YOSHIKO FUKUDA DE SOUZA ARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002850-68.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: CELINA YOSHIKO FUKUDA DE 

SOUZA ARNEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LEAO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002470-45.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR LEAO PINTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001230-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001230-84.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NATALIA GHELLERE GARCIA 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de 

ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504214-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA BAZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504214-06.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EVERALDO SOUZA BAZILIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500814-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500814-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RONALDO DE SOUZA DUTRA 

EXECUTADO: ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017733-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017733-94.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ALEXANDRE FELIX 

GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original no cartório a 

fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500783-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500783-61.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE NILO DE SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1049479-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ABREU RABELLO DE MELLO OAB - MT0007966A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO LUIZ DE ARAUJO OAB - 026.238.309-83 

(REPRESENTANTE)

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (INTERESSADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração 

opostos contra decisão de id. 25794016. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade.Não são cabíveis embargos 

de declaração contra despacho/decisão interlocutória no âmbito dos 

Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do Código de 

Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 9.099/95, 

passando a vigorar com a seguinte redação:“Art. 83. Cabem embargos de 

declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou acórdão, não 

há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, não há nenhum 

vício que permita correção de ofício e não basta inconformismo da parte 

para modificação do já decidido, mormente quando a decisão é atacável 

por meio do recurso próprio.Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos.Cumpra-se a decisão de id. 25794016.Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIETTE CEVADA LONDERO (AUTOR(A))

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“De consequência, INDEFERE-SE a petição inicial em relação aos 

demais litisconsortes ativos e JULGA-SE extinto o processo, sem 

resolução do mérito, de modo a permitir a distribuição de ação individual ou 

em litisconsórcio limitado a dois requerentes.Retifique-se o polo ativo no 

sistema Pje, devendo a secretaria riscar todos os ID’s referentes aos 

documentos alusivos aos litisconsortes que não comporão este processo, 

mantendo o trâmite da ação somente em relação aos dois primeiros 

autores identificados na petição inicial. Com amparo no Enunciado 1, 

dispensa-se a audiência de conciliação tendo em vista o adiantado estágio 

do processo e a manifestação do requerido na contestação que denota 

ausência de interesse em transigir, facultando designá-la caso as partes 

expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 

(cinco) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença.Cuiabá, data registrada no 
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sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504014-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALMEIDA CUIABANO (AUTOR(A))

MARIA SELMIRA NASCIMENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, DETERMINA-SE A LIMITAÇÃO DO 

LITISCONSÓRCIO ATIVO A DOIS AUTORES, com fundamento no artigo 

113, § 1º, do CPC, mantendo-se apenas os 02 (dois) primeiros autores 

identificados na petição inicial desta ação.De consequência, INDEFERE-SE 

a petição inicial em relação aos demais litisconsortes ativos e JULGA-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, de modo a permitir a 

distribuição de ação individual ou em litisconsórcio limitado a dois 

requerentes.Retifique-se o polo ativo no sistema Pje, devendo a secretaria 

riscar todos os ID’s referentes aos documentos alusivos aos litisconsortes 

que não comporão este processo, mantendo o trâmite da ação somente 

em relação aos dois primeiros autores identificados na petição inicial. Com 

amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de conciliação tendo em 

vista o adiantado estágio do processo e a manifestação do requerido na 

contestação que denota ausência de interesse em transigir, facultando 

designá-la caso as partes expressem interesse na realização do ato 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.Nada sendo requerido no 

mencionado prazo, retornem os autos conclusos para sentença.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos incidentes sobre a gratificação de 

"FDE.COORD.PEDAGOG." no período de 02/2016 a 12/2017, acrescido de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Leidydaime Barros de 

AlmeidaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

L e i g a ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 0  d a  L e i  n º 

9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SOTOCORNO CAROSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001149-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE 

SOTOCORNO CAROSSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001165-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

GOMES DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003484-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta Secretaria as vias originais das certidões 

de honorários, objeto da lide. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001172-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA MARIA 

DE JESUS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503094-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503094-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27848533 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500490-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500490-91.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA MARIA ALMEIDA PEREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500349-09.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500349-09.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ARILSON SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27869097 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500372-52.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500372-52.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27832479 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500527-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECIR MARTINS IBANHEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500527-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VANDECIR MARTINS IBANHEZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27839266 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500973-58.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAULA MACIESKI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500973-58.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIA PAULA MACIESKI DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27841628 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002171-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002171-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WILLIAN GONCALVES LINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original 

no cartório a fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505447-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO BOM DESPACHO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505447-38.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ERCILIO BOM DESPACHO DE 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cumpra-se o despacho de id. 16743391. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500189-18.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE JESUS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500189-18.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS 

FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503920-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503920-17.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR DOS REIS 

MARINHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001120-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001120-22.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FAYROUZ MAHALA ARFOX 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013900-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013900-68.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: HENRIQUE CRISTOVAO DE 

ASSIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500881-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE DE SOUZA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500881-46.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEMENTE DE SOUZA FREITAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503904-63.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL GONCALVES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503904-63.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: OTONIEL GONCALVES PINTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000904-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA LEITE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000904-61.2016.8.11.0001. REQUERENTE: DEUZINA LEITE TEODORO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF ter ocorrido antes da apreciação do 

pedido. Reitere-se o despacho de id. 24827011. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502699-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA HONORIO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502699-33.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JANAINA HONORIO AMARAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27861387 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500556-08.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEABRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03507415001892 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500556-08.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO SEABRA DA CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27861348 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003047-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELI CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003047-23.2016.8.11.0001. REQUERENTE: JUSELI CORREIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF antes da apreciação do pedido. 

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, 

na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505170-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DE GUSMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505170-85.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CLAUDIA RODRIGUES DE 

GUSMAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Tendo em vista o 

julgamento do Tema 810/STF, determina-se o retorno dos autos ao seu 

trâmite regular. Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença 

com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo observando os 

requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados 

na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIGUEL DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000079-49.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ELIAS MIGUEL DAHER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF antes da apreciação do pedido. 

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, 

na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003008-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA TEREZINHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003008-26.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: JUCARA TEREZINHA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Declaram-se prejudicados os embargos de declaração que visam 

modificação da suspensão do sobrestamento do feito por ordem do 

tribunal superior, haja vista o julgamento do Tema 810/STF antes da 

apreciação do pedido. Intime-se a parte exequente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o pedido de cumprimento de 

sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo 

observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os 

parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 

12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500297-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500297-42.2015.8.11.0001. REQUERENTE: DILMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF antes da apreciação do pedido. 

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, 

na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000001-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000001-89.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 26484337 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504319-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504319-46.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MAGNO MENDES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002561-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002561-04.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIO MARCIO PEREIRA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002475-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002475-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BELMIRO GONCALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de 

ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500866-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SANDROMAR BENTO DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001856-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001856-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL FREDERICO VAZ 

CURVO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500054-06.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERZILA MARIA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500054-06.2012.8.11.0001 REQUERENTE: ERZILA MARIA FARIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-30.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002374-30.2016.8.11.0001. REQUERENTE: SILVANIA BARON EHRHARDT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF antes da apreciação do pedido. 

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, 

na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001023-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LUIZA PELLIZARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001023-22.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: TEREZINHA LUIZA PELLIZARI Vistos etc. Declaram-se 

prejudicados os embargos de declaração que visam modificação da 

suspensão do sobrestamento do feito por ordem do tribunal superior, haja 

vista o julgamento do Tema 810/STF antes da apreciação do pedido. 

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), ou, 

na ausência de causídico, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrua o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVARCY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001183-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIVARCY ROSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001184-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON 

ARAUJO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de 

agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001189-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIELTON 

BARBOSA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 
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MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDO DE FREITAS CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001215-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIVALDO DE 

FREITAS CADIDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002136-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta Secretaria as certidões de honorários 

originais, objeto da lide. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003345-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta Secretaria as certidões de honorários 

originais, objeto da lide. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003466-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta Secretaria as certidões de honorários 

originais, objeto da lide. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000352-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034219-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 009.462.351-12 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA BARROS RIBEIRO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Dessa forma, estando a paciente sob a tutela do 

Estado, descortina-se a superveniente perda de objeto. Seguramente a 

providência desejada para que houvesse a internação para tratamento 

médico se apresenta inconciliável com a prisão da paciente na 

penitenciária.Assim, RECONHECE-SE a perda superveniente do interesse 

processual. E, por consequência, REVOGA-SE a liminar deferida e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito A ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001392-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001416-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO RAINHO 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY CAVALCANTI 

EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE ARFUX JUNIOR POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Considerando a decisão proferida pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes 

autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 

1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte.Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza 

de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON CONSTANTINO ZUGAIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001421-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NILSON 

CONSTANTINO ZUGAIR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001194-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO BILHAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001783-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA ROSA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001783-68.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILUCIA ROSA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003125-17.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500228-15.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500228-15.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505100-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BUENO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505100-68.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO BUENO DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501128-27.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501128-27.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILSON TEODORO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001052-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001052-38.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001935-14.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARCIAL DE ASSIS FERRAZ 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço atualizado e 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500129-11.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500129-11.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO VASCONCELOS 

ORMOND EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27238508 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502195-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GUILHERME E FAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502195-90.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: TAMIRES GUILHERME E FAVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501053-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501053-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO DOS SANTOS NEGRAO 

EXECUTADO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500482-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500595-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FRANCISCO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500595-68.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RUI FRANCISCO DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503906-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINO DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3538 de 3769



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503906-33.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: EVALDINO DE MESQUITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502923-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502923-34.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO DA SILVA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000026-05.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-28.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000018-28.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000014-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000014-88.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000009-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000009-66.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000025-20.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARION BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001465-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARION 

BARROS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BADINI TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001469-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

BADINI TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001487-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REYNALDO DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001489-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

SANTANA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REU)

PREFEITO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1001496-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO 

SILVA POLO PASSIVO: PREFEITURA DE CUIABA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001513-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE LUIS 

PEREIRA LEITE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001520-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEY 

JOSE ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001537-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

MESSIAS DA CRUZ SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001546-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001549-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001554-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIND DOS TRAB 

DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOAO CELESTINO BATISTA NETO POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001556-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENISE 

AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO CELESTINO BATISTA NETO POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001564-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO 

ALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001566-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON DOS 

SANTOS ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY METELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001567-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEISY METELLO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001569-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELVANYZIO 

ALVES BEZERRA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, 

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001581-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

MARTINS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAC BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001585-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ISAC 

BATISTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IUCEMA PIRES UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001588-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IUCEMA PIRES 

UNTAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001591-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO DE JESUS 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON LEAL LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001593-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLITON LEAL 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON NEVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001594-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEFERSON 

NEVES BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001596-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILZO PEREIRA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 
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FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001599-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

PORCINO DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY DIEGO SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001601-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODINEY DIEGO 

SILVA DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001602-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARI JARBAS DE 

LIMA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001603-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILLIANE 

CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, 

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001604-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, MARCELO ANGELO DE 

MACEDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DEVANIR ROCA DE ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001605-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANIR ROCA 

DE ORTEGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020798-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RENDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELLE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001684-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANNIELLE 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA 

NIEDERLE POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001442-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001444-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001454-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NEPOMUCENO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001466-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NAVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016682-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016682-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO GUSTAVO FARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MT SAUDE Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer que promove Joao Gustavo Faria dos Santos em face 

do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso (MT Saúde), na qual pretende obter liminar para a realização 

“consulta médica oftalmológica”. Alega que “tentou agendar uma consulta 

oftalmológica via ligação telefônica, entretanto, a clínica especializada e 

conveniada procedeu à negativa do referido agendamento sem maiores 

explanações, orientando-o somente a contatar o Instituto de Assistência à 

Saúde (MT-SAÚDE). Não obstante, as diversas tentativas do Requerente 

em elucidar o motivo da negativa de sua consulta, estas restam 

infrutíferas, vez que nas várias ligações telefônicas efetuadas ao 

MT-SAÚDE, nenhum atendente explicou a causa ou algum suposto 

imbróglio que justificasse o não atendimento. Diante dessas 

considerações, o Requerente notificou extrajudicialmente o Requerido, 

para que esse disponibilizasse a consulta oftalmológica com o profissional 

capacitado ou justificasse o motivo da negativa. ”. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Preceitua o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Evidente que se está diante de um atendimento que se não efetuado com 

brevidade pode causar prejuízos incalculáveis ao requerente, afrontando, 

assim, seu direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, 

insculpido no artigo 5º caput da Constituição da República. É oportuno 

destacar que a irreversibilidade da medida não pode ser levada ao 

extremo, a ponto de representar óbice intransponível à outorga da tutela 

antecipada. Este requisito deve ser relativizado quando a medida 

emergencial objetiva resguardar bem jurídico relevante – direito à vida – na 

iminência de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação. Além disso, 

vista a questão sob a ótica do princípio da proporcionalidade, quem mais 

poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, é a 

parte autora, já que para o requerido os danos são meramente 

patrimoniais. Extrai-se a probabilidade do direito da parte autora do 

conjunto probatório apresentado, indicação médica para a realização do 

procedimento, e necessidade imediata de atendimento. O perigo de dano 

se identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro 

clínico da parte autora. Logo, estão presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela antecipada, a fim de determinar que o 

requerido autorize e proceda a realização consulta médica oftalmológica. 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência para determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde) que autorize e custeie 

a realização “consulta médica oftalmológica”, conforme prescrição médica, 

na parte autora JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS, CPF n.º 

974.310.018-00, no prazo máximo de 10 (dez) dias, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária. Intime-se o 

requerido, por mandado, para dar efetivo cumprimento à medida judicial 

deferida. Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e 

intime-se o requerido para, querendo, contestar, no prazo de 30 dias 

(Enunciado 1), e apresentar os documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Decorrido o prazo para contestar intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para a 

sentença. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001478-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500623-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NEVES OAB - MT10036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ (...) Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504147-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - PR59657 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE CASSIA AZEVEDO DE MELLO OAB - PR62500 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARA CRISTINA XAVIER DE AMORIM OAB - 007.140.881-96 
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(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 25 

de maio de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504147-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - PR59657 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE CASSIA AZEVEDO DE MELLO OAB - PR62500 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARA CRISTINA XAVIER DE AMORIM OAB - 007.140.881-96 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500649-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO AMARILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDE GALLI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001739-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGNOLIA 

MOURA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE DA 

SILVA LIMA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001643-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDROSO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

 

PROCESSO n. 1001742-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGNOLIA 

MOURA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENRIQUE DA 

SILVA LIMA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3547 de 3769



RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001651-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504334-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

6.626,59 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504334-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários do credor, conforme, art. 

5º, § 6º do Prov. 11/2017 CM . OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001662-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELSO MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001681-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001693-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE ALMEIDA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001705-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VOC CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1001766-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VOC 

CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES POLO 

PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018768-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDREY PEPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Recebe-se a emenda a 

inicial.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RUBIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001789-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE RUBIA 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES POLO PASSIVO: MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002759-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002759-07.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERISON COSTA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002985-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002985-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONE BORGES DE AGUIAR 

ARGUELIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3549 de 3769



ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000020-95.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000027-87.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500896-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500896-78.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULA MACIEL SANTOS 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503099-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503099-47.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27264187 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001035-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVALHO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001035-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DANILO CARVALHO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para esclarecer a divergência de valores entre a petição do id. 

12302774 e o cálculo apresentado no id. 12302794, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000550-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO JERONIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000550-65.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO JERONIMO DA 

SILVA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os 

cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o 

quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002136-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002136-40.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VERA LUIZA DA SILVA 
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COSTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os 

cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o 

quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002137-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002137-25.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO DA 

SILVA PEDROSO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

adequar os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002760-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002760-89.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SIRLEI BARBOSA DE PINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001558-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE ANDREIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001558-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SUSANE ANDREIA PEREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CHIMELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000234-18.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO SERGIO CHIMELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANTHESCO APARECIDO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002546-98.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JEAN FRANTHESCO 

APARECIDO MONTEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para adequar os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002530-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002530-47.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 
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os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500797-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500797-45.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037536-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037536-58.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX MATOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante endereço, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500639-24.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASSER FEIZ FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500639-24.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: YASSER FEIZ FARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 26751471 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020799-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001793-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUISA EIDT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021130-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021114-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AUGUSTA DERKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001801-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE DAS 

CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021142-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALINA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014693-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POTIRA MAIARA RODRIGUES FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Ante o exposto, indefere-se o pedido 

de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009.Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021592-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RODRIGUES TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000782-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VICTOR DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1023838-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO ALVES DE AZEVEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Recebe-se a emenda a 

inicial.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021939-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002770-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EDUARDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002770-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FABRICIO EDUARDO 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505932-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (EXEQUENTE)

ANTONIO ASSUNCAO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505932-38.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO ASSUNCAO DE 

ARRUDA, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intime-se a parte autora para esclarecer divergência 

entre a petição de ID.12222784 e o cálculo de ID. 12222817, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001166-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS ELIZANDRO JARBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001168-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS ELIZANDRO JARBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047404-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020214-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021794-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA RODRIGUES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021794-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA MARGARIDA 

RODRIGUES BOTELHO REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o 

EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – 

Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA 

SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com 

término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por 

maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do 

processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021480-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021480-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO RODRIGO PEREIRA 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão 

determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que 

se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao 

rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a 

tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro 

Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og 

Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021794-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA RODRIGUES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021794-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA MARGARIDA 
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RODRIGUES BOTELHO REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o 

EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – 

Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA 

SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com 

término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por 

maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do 

processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021764-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADOVALDO DA ROCHA 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Trata-se de reclamação com pedido 

de suspensão de débito inscrito em divida ativa. A Resolução n° 

023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021698-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOSBETH MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema 

tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT 

(2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a 

egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA 

SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos 

(RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, 

conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro 

Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à 

afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Regina Helena Costa.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021793-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER QUINTILIANO 

GUIMARAES REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes 

autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 

1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – 

Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA 

SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com 

término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por 

maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do 

processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa.
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021764-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADOVALDO DA ROCHA 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Trata-se de reclamação com pedido 

de suspensão de débito inscrito em divida ativa. A Resolução n° 

023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 
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PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021793-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER QUINTILIANO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021793-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER QUINTILIANO 

GUIMARAES REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes 

autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 

1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – 

Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA 

SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com 

término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por 

maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do 

processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009201-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009201-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTENOR ROCHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE CUIABÁ, na qual postula obrigação 

de fazer consistente na transferência do autor para Hospital de 

Referência em alta complexidade em Cirurgia Vascular, podendo ser 

Hospital Geral ou outro da rede pública que disponha de condições 

técnicas para a realização da “CIRURGIA DE CORREÇÃO 

ENDOVASCULAR DE ANEURISMA/DISSECAÇÃO DAS ILIACAS COM 

ENDOPRÓTESE”. O autor informa que, embora a liminar deferida tenha 

fixado o prazo de 24 horas para cumprimento da ordem, já se passaram 

76 dias e não houve o seu cumprimento pelos requeridos, razão pela qual 

pugnou pela prisão dos secretários estadual e municipal de saúde. 

INDEFERE-SE, por ora, o pedido de prisão por desobediência porque ainda 

se dispõe de outros meios para fazer cumprir a obrigação de fazer, 

coercitivamente, como o bloqueio de verbas públicas para a realização do 

procedimento na rede privada por exemplo. Contudo, a parte autora não 

apresentou orçamento que permita identificar os custos bem como que a 

cirurgia esteja apta a se realizar na rede privada, o que impede o bloqueio, 

neste momento, para viabilizar o cumprimento da decisão. No entanto, 

diante da ausência de comprovação da ordem e reiteração do pedido de 

cumprimento, intimem-se os requeridos para cumprirem a ordem judicial no 

prazo de 72 horas, sob pena de pagamento de multa que majoro para R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos entes federativos. 

Notifique-se os servidores públicos que estiverem no exercício do seu 

cargo na Central Estadual e Municipal de Regulação, ou outro responsável 

legal para efetivarem, o cumprimento ordem. Intime-se o Secretário de 

Estado de Saúde e Secretário Municipal de Saúde para que tomem 

conhecimento do teor da presente decisão e determinem a adoção de 

providências, pelas respectivas equipes, para o integral cumprimento da 

ordem, bem como fiquem cientes da possibilidade de determinação de 

atendimento na rede privada às expensas do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, de forma solidária, ante a inércia no cumprimento 

da ordem judicial. Encaminhe-se em anexo cópia integral dos autos. 

Considerando que se trata de procedimento de urgência, a inexistência de 

orçamento nos autos a viabilizar penhora e a iminência do recesso 

forense fica a parte autora autorizada a realizar o procedimento na rede 

privada até o limite da multa fixada. Eventual levantamento de alvará será 

realizado mediante apresentação de relatório médico da efetivação do 

procedimento no retorno do expediente forense. Por fim, consigna-se que, 

estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao 

profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as 

providências e riscos próprios à eventual transferência para outra 

unidade de saúde pública ou privada, de modo que havendo risco de 

movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, 

para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente 

ordem. SERVE a presente decisão como MANDADO. Cumpra-se, com 

urgência, por Oficial de Justiça. Intimem-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019 – 17h00. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022207-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES ANTUNES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022207-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MERCEDES ANTUNES FERRAZ 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão 

determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que 

se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao 

rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a 

tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro 

Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og 

Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021874-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021874-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JAIR LUIS PINTO REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema 

tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT 

(2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a 

egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA 

SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos 

(RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, 

conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro 

Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à 

afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026228-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026228-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE PAULO SILVA SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o feito a 

ordem a fim de revogar a decisão de Id. 27601578. Rejeita-se o recurso 

inominado, ante sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do 

trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser 

cumprida, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMADEU GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MONICA DA SILVA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3559 de 3769



GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002566-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADELIA MONICA DA SILVA 

SALLES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebem-se os recursos no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001470-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADERSON LUIZ SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001470-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MADERSON LUIZ SOUZA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001945-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA PASCOAL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001945-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TANIA PASCOAL DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001619-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY PAES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001619-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODNEY PAES DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA PADILHA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000835-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON PEREIRA PADILHA 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000750-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000750-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE PAULO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001236-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZERLY CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001236-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZERLY CELESTINO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015552-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA 

SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001852-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001852-03.2016.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000462-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FATIMA VIEIRA REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500521-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MONGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500521-14.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIO MONGE EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro 

de valor restante não adimplido pela Fazenda Pública. Compulsando os 

autos verifica-se que houve a quitação apenas dos honorários 

sucumbenciais. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: HELIO MONGE (CPF N° 

091.202.381-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.453,03 - cálculo no Id. 10028507. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.453,03 

(hum mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505458-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505458-67.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCINDA MARIA DOS REIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 
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constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

12561349) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$94,95. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 22033482 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: LUCINDA MARIA DOS REIS – 

(CPF n° 013.888.931-77). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 

N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$94,95 (noventa e quatro 

reais e noventa e cinco centavos) Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não há tributo incidente sobre o 

valor remanescente penhorado, assim, nada sendo requerido pelas partes 

após o sequestro, conclusos para a extinção pelo cumprimento da 

obrigação e expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501671-30.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO DADINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501671-30.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ERICO DADINO DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

12568210) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$384,25. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 16480659 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ERICO DADINO DA COSTA – 

(CPF n° 304.240.111-15). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 

N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$384,25 (trezentos e oitenta 

e quatro reais e vinte e vinte centavos) Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para 

ciência de que o silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não há tributo 

incidente sobre o valor remanescente penhorado, assim, nada sendo 

requerido pelas partes após o sequestro, conclusos para a extinção pelo 

cumprimento da obrigação e expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000880-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000880-33.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DIAS DE SOUZA NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA DIAS DE SOUZA NEVES (CPF N° 

205.997.571-91) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$14.824,15 (cálculo no id. 24373415, 

sendo o valor R$10.650,53 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$4.173,62 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$390,89 (referente aos honorários advocatícios) Valor total bloqueado: 

R$15.215,04 (quinze mil, duzentos e quinze reais e quatro centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500904-60.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MAMORE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500904-60.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: IZABEL MAMORE DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 
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de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: IZABEL MAMORE DE SOUZA (CPF N° 022.324.991-20) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$6.632,54 (cálculo no id. 24620782, sendo o valor 

R$5.896,41 referente ao crédito do exequente, o valor de R$736,13 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$728,77 Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) 

Valor total bloqueado: R$7.361,32 (sete mil, trezentos e sessenta e um 

reais e trinta e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504334-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504334-15.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: TONI DA COSTA FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

14055655) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$790,42. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 22038565 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: TONI DA COSTA FERREIRA 

– (CPF n° 384.379.881-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$790,42 (setecentos e 

noventa reais e quarenta dois reais) Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não há tributo incidente sobre o 

valor remanescente penhorado, assim, nada sendo requerido pelas partes 

após o sequestro, conclusos para a extinção pelo cumprimento da 

obrigação e expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001962-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001962-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500263-72.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500263-72.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: GUSTAVO CHIMINAZZO DE 

FARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

13487997) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$1.071,22. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 17026734 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: GUSTAVO CHIMINAZZO DE 

FARIA – (CPF n° 216.299.668-51). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$1.071,22 

(hum mil, setenta e um reais e vinte e dois centavos) Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem 

como para ciência de que o silêncio autorizará o levantamento do valor 

depositado na conta judicial. Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não 

há tributo incidente sobre o valor remanescente penhorado, assim, nada 

sendo requerido pelas partes após o sequestro, conclusos para a 

extinção pelo cumprimento da obrigação e expedição de alvarás. 
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Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501673-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501673-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ELVIS JOSE DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ELVIS JOSE DA COSTA (CPF N° 453.471.231-68) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$4.492,61 (cálculo no id. 15606091, sendo o valor 

R$3.818,72 referente ao crédito do exequente, o valor de R$673,89 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$4.492,61 (quatro mil, quatrocentos e 

noventa e dois reais e sessenta e um centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502854-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502854-02.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DOROTEIA EREMITA 

YASSUE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (CPF N° 

177.345.921-04) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$8.979,97 (cálculo no id. 24323635, 

sendo o valor R$6.328,41 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$2.651,56 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$60,61 (referente aos honorários advocatícios) Valor total bloqueado: 

R$9.040,59 (nove mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001669-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001669-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IOLANDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016079-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016079-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006705-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONZAGA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006705-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIANE GONZAGA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001940-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001940-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001836-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001836-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOURDES ROSATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001394-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: POLIANA DA ROCHA SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502799-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502799-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WANDER RODRIGUES DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente 

pugna pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

11404254) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$83,42. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 14752374 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: WANDER RODRIGUES DE 

CARVALHO – (CPF n° 010.913.421-48). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$83,42 

(oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem 

como para ciência de que o silêncio autorizará o levantamento do valor 

depositado na conta judicial. Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não 

há tributo incidente sobre o valor remanescente penhorado, assim, nada 

sendo requerido pelas partes após o sequestro, conclusos para a 

extinção pelo cumprimento da obrigação e expedição de alvarás. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001732-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001732-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002004-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDA MARIA JACINTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002004-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ASTROGILDA MARIA JACINTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001618-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANGELA RODRIGUES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE (REQUERENTE)

CELIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002645-05.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO JORGE, CELIO 

CAVALCANTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 13294382, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão devido à ausência de análise sobre as interrupções dos 

descontos previdenciários. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão 

por deixar de servir aos interesses da parte requerente, tendo em vista 

que não há mais o que se impor contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

sendo que o atual responsável pelos descontos previdenciários, o 

MTPREV, não se encontra no polo passivo da demanda. Logo, a parte 

autora poderá pleitear contra o MTPREV em ação própria buscando os 

valores pretendidos de 2015 em diante, conforme explicado em sentença. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500074-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITHE DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500074-26.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDITHE DOURADO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se reclamação em fase de 

cumprimento de sentença. O exequente pugna pelo levantamento de 

valores depositados pelo executado e requer constrição de valores 

aduzindo que o débito foi pago sem a atualização devida relativa a mora. 

Compulsando os autos verifica-se que houve a quitação nos exatos 

termos do requisitório expedido, contudo de forma extemporânea. 

Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 12045137) e remessa 

à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora na importância de 

R$248,92. Verificada a hipótese de pagamento extemporâneo, segundo o 

regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do Provimento 11/2017-CM, 

exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo credor, o que não é o caso 

dos autos. O valor remanescente é relativo à diferença dos cálculos 

realizados pelo Departamento Auxiliar da Presidência. No caso, 

despicienda a expedição de requisição complementar haja vista que na 

data do pagamento, realizado de forma extemporânea, a Fazenda Pública 

deveria ter observado a atualização de valores para a integral quitação, o 

que autoriza a imediata constrição prevista no art. 6º do provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o alvará do valor incontroverso; 2) 

Considerando que o valor da mora está apurado no cálculo de id 

16094032 defere-se o pedido de sequestro, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: EDITHE DOURADO – (CPF n° 079.734.461-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor bloqueado: = R$248,92 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa 

e dois centavos) Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 dias 

(art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o silêncio 

autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. Segundo o 

cálculo apresentado pelo DAP não há tributo incidente sobre o valor 

remanescente penhorado, assim, nada sendo requerido pelas partes após 

o sequestro, conclusos para a extinção pelo cumprimento da obrigação e 

expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500918-44.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO ROBERTO DELAMONICA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500918-44.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: SERGIO ROBERTO 

DELAMONICA CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se reclamação em fase de cumprimento de sentença. O 

exequente pugna pelo levantamento de valores depositados pelo 

executado e requer constrição de valores aduzindo que o débito foi pago 

sem a atualização devida relativa a mora. Compulsando os autos 

verifica-se que houve a quitação nos exatos termos do requisitório 

expedido, contudo de forma extemporânea. Certificado o decurso de 

prazo para pagamento (id 12002697) e remessa à contadoria apurou-se a 

diferença- relativa amora na importância de R$524,60. Verificada a 

hipótese de pagamento extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o 

disposto no art. 6º do Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do 

depósito ser aceito pelo credor, o que não é o caso dos autos. O valor 

remanescente é relativo à diferença dos cálculos realizados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. No caso, despicienda a expedição 

de requisição complementar haja vista que na data do pagamento, 

realizado de forma extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter 

observado a atualização de valores para a integral quitação, o que 

autoriza a imediata constrição prevista no art. 6º do provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o alvará do valor incontroverso; 2) 

Considerando que o valor da mora está apurado no cálculo de id 

15605352 defere-se o pedido de sequestro, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SERGIO ROBERTO DELAMONICA CORREA – (CPF n° 

207.469.971-91). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = R$524,60 (quinhentos e vinte e 

quatro reais e sessenta centavos) Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Segundo o cálculo apresentado pelo DAP não há tributo incidente sobre o 

valor remanescente penhorado, assim, nada sendo requerido pelas partes 

após o sequestro, conclusos para a extinção pelo cumprimento da 

obrigação e expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500816-85.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA FIGUEIRA BALBINO DORILEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500816-85.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CAROLINA FIGUEIRA BALBINO 

DORILEO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

12571062) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$1.434,17. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 17007035 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: CAROLINA FIGUEIRA 

BALBINO DORILEO – (CPF n° 979.320.351-04). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor bloqueado: = 

R$1.434,17 (hum mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete 

centavos) Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 dias 

(art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o silêncio 

autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. Segundo o 

cálculo apresentado pelo DAP não há tributo incidente sobre o valor 

remanescente penhorado, assim, nada sendo requerido pelas partes após 

o sequestro, conclusos para a extinção pelo cumprimento da obrigação e 

expedição de alvarás. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADI LEAL DE MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001617-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADI LEAL DE MORAIS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO LUDWIG (REQUERENTE)

DONIZETE CARMELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002646-87.2017.8.11.0001. REQUERENTE: CLETO LUDWIG, DONIZETE 

CARMELO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 
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Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 13312402, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão devido à ausência de análise sobre as interrupções dos 

descontos previdenciários. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão 

por deixar de servir aos interesses da parte requerente, tendo em vista 

que não há mais o que se impor contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

sendo que o atual responsável pelos descontos é o MTPREV, não se 

encontra no polo passivo da demanda. Logo, poderá o autor ingressar 

com ação própria contra o MTPREV postulando pelos valores pretendidos. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001853-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001853-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA REGINA FRANCISCO 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO IZIDORO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WILHELM OAB - MT20568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001170-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLESIO IZIDORO MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema 

tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT 

(2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a 

egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA 

SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos 

(RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, 

conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro 

Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à 

afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000682-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANA DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000682-93.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA ANA DE OLIVEIRA LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA ANA DE OLIVEIRA LEITE (CPF N° 

141.931.241-34) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$9.902,81 (cálculo no id. 21728264, 

sendo o valor R$6.931,97 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$2.970,84 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$9.902,81 (nove mil, novecentos e dois 

reais e oitenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503698-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503698-49.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VADI JOSE GRACIANO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 
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termos: Exequente: VADI JOSE GRACIANO (CPF N° 090.072.966-04). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$10.923,10 - cálculo no Id. 17119677. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$2.944,13 Valor total bloqueado: R$13.867,23 (treze mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e vinte e três centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504104-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADORIZA FERREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504104-07.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADORIZA FERREIRA DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ADORIZA FERREIRA DE 

CARVALHO (CPF N° 304.266.771-53) Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$27.724,55 

(cálculo no id. 14593778, sendo o valor R$19.314,94 referente ao crédito 

do exequente, o valor de R$8.409,61 relativo aos honorários contratuais. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.990,74 (referente aos honorários contratuais) 

Valor total bloqueado: R$29.715,29 (vinte e nove mil, setecentos e quinze 

reais e vinte e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027963-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027963-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MAGAZINE LUIZA S/A RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o processo foi 

declinado de forma errônea para este juízo, deve a secretaria remetê-lo 

para a vara competente, conforme a decisão de id. 22873035. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501202-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501202-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO 

BASTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (CPF N° 

207.143.271-15). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$15.782,84 - cálculo no Id. 14618530. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$15.782,84 

(quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503332-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503332-10.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARMO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE CARMO RODRIGUES (CPF N° 171.857.851-20). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 
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Valor líquido: R$31.518,82 - cálculo no Id. 16865945. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$31.518,82 (trinta e um mil, 

quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501705-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501705-68.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA REGINA CORDEIRO DE 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (CPF N° 

854.107.051-49) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$5.044,58 (cálculo nos id’s. 24216684 

e 24216683, sendo o valor R$3.549,15 referente ao crédito do exequente, 

o valor de R$996,95 relativo aos honorários contratuais e o valor de 

R$498,48 alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: R$438,66 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$5.483,24 (cinco mil, quatrocentos e 

oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001053-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001053-57.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ PEREIRA PARDIN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUIZ PEREIRA PARDIN (CPF N° 568.306.378-72). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.277,41 - cálculo no Id. 16865945. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$802,66 Valor total bloqueado: R$6.080,07 (seis mil, oitenta reais e sete 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500728-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA GRIGOLETO GIRALDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500728-13.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA ELENA GRIGOLETO 

GIRALDELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARIA ELENA GRIGOLETO 

GIRALDELLI (CPF N° 537.169.491-91). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$13.269,27 - 

cálculo no Id. 20996660. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$13.269,27 (treze mil, duzentos e sessenta e nove reais e 

vinte e sete centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503680-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELCY QUEIROZ FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503680-28.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ZELCY QUEIROZ FERRAZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ZELCY QUEIROZ FERRAZ (CPF N° 800.814.601-04). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$18.193,66 - cálculo no Id. 15595970. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$18.193,66 (dezoito mil, cento e 

noventa três reais e sessenta e seis centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503700-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503700-19.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VADI JOSE GRACIANO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: VADI JOSE GRACIANO (CPF N° 090.072.966-04). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$8.614,55 - cálculo no Id. 16702612. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$2.068,48 Valor total bloqueado: R$10.683,03 (dez mil, seiscentos e 

oitenta e três reais e três centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES OAB - MT0004041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001282-17.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARILDA SUELY GOMES ALVES (CPF N° 

361.008.626-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.203,95 - cálculo no Id. 20997655. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.203,95 

(hum mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002117-05.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002117-05.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ILDA PEREIRA DE BRITO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ILDA PEREIRA DE BRITO (CPF N° 203.748.871-87). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$19.852,50 - cálculo no Id. 21794423. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$19.852,50 (dezenove mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 
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11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000657-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL GONCALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA SOUZA DUARTE OAB - MT19620-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000657-46.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DORIVAL GONCALVES 

DUARTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: DORIVAL GONCALVES DUARTE (CPF N° 

175.589.481-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$4.213,66 - cálculo no Id. 21783350. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$402,52 Valor total bloqueado: R$4.616,18 

(quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e dezoito centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503956-59.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503956-59.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIDE TEREZINHA RODRIGUES 

DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: NEIDE TEREZINHA 

RODRIGUES DE CARVALHO (CPF N° 843.220.718-72) Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: 

R$9.312,65 (cálculo no id. 21786035, sendo o valor R$6.518,86 referente 

ao crédito do exequente, o valor de R$2.793,80 relativo aos honorários 

contratuais. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$9.312,65 (nove mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500184-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM URSULINO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500184-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAQUIM URSULINO FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOAQUIM URSULINO FERREIRA (CPF N° 

388.016.801-63). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$21.919,01 - cálculo no Id. 20996334. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$21.919,01 

(vinte e um mil, novecentos e dezenove reais e um centavo). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500138-70.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTALIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500138-70.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: OTALIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: OTALIA DA SILVA (CPF N° 453.434.701-49). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$20.700,76 - cálculo no Id. 22313202. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$20.700,76 (vinte mil, setecentos 

reais e setenta e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500018-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIONIZIO VIEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500018-90.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO DIONIZIO VIEIRA FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: PEDRO DIONIZIO VIEIRA FILHO (CPF N° 

241.564.501-04) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$35.643,90 (cálculo no id. 21725010, 

sendo o valor R$30.830,10 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$4.813,80 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$626,81 (referente aos honorários contratuais) Valor total bloqueado: 

R$36.270,70 (trinta e seis mil, duzentos reais e setenta centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500109-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE DEUS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

HELOISA FERREIRA MICCOLI OAB - MT18366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500109-49.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELLEN CRISTINA DE DEUS 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ELLEN CRISTINA DE DEUS 

CARVALHO (CPF N° 495.397.601-00) Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$2.699,97 (cálculo 

no id. 15948453, sendo o valor R$2.429,97 referente ao crédito do 

exequente, o valor de R$270,00 relativo aos honorários contratuais. Valor 

para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação 

de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$2.699,97 (dois mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503672-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANSUETO CAIXETA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503672-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MANSUETO CAIXETA DA 

CUNHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MANSUETO CAIXETA DA CUNHA (CPF N° 

012.517.596-53). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.314,12 - cálculo no Id. 16468143. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 
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quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$7.314,12 

(sete mil, trezentos e quatorze reais e doze centavos). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500678-21.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DE CAMPOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500678-21.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ADENIR DE CAMPOS PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ANA LÚCIA RICARTE (CPF N° 513.276.431-20). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.883,85 - cálculo no Id. 24479709. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$1.032,69 Valor total bloqueado: R$6.916,55 (seis mil, novecentos e 

dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500144-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE REGINA DE ALBUQUERQUE FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500144-43.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSINETE REGINA DE 

ALBUQUERQUE FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento 

nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: JOSINETE REGINA DE 

ALBUQUERQUE FONSECA (CPF N° 138.719.941-20) Executado: ESTADO 

DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: 

R$32.181,67 (cálculo no id. 22088609, sendo o valor R$28.727,77 

referente ao crédito do exequente, o valor de R$3.453,90 relativo aos 

honorários contratuais. Valor para quitação de guia previdenciária: 

R$3.609,55 Valor para quitação de guia de IR: R$476,76 (referente a parte 

autora) e R$192,10 (referente aos honorários advocatícios) Valor total 

bloqueado: R$36.460,08 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e 

oito centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503703-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503703-08.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (CPF N° 

031.564.541-50). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$4.691,71 - cálculo no Id. 17092353. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$580,50 Valor total bloqueado: R$5.272,21 (cinco 

mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503866-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN SOARES DA SILVA JAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503866-51.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUAN SOARES DA SILVA 

JAQUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUAN SOARES DA SILVA JAQUES (CPF N° 

019.435.311-70). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$11.873,09 - cálculo no Id. 14752957. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$11.873,09 

(onze mil, oitocentos e setenta e três reais e nove centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500016-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500016-23.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDES DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se 

o pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo pedido não foi 

deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o disposto no art. 22 

parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de honorários 

contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o contrato de 

honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou 

precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque caso o 

exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, pois, 

que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Quanto ao pedido de sequestro de valor não 

adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme 

determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: FERNANDES DOS SANTOS SILVA (CPF N° 514.475.411-20). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$16.022,96 - cálculo no Id. 17334353. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$16.022,96 (dezesseis mil, vinte e 

dois reais e noventa e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500789-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA ASCHAR DE OLIVEIRA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500789-34.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA VIRGINIA ASCHAR DE 

OLIVEIRA MACEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ANA VIRGINIA ASCHAR DE 

OLIVEIRA MACEDO (CPF N° 696.424.191-49). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$12.178,61 - cálculo no Id. 15840072. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$12.178,61 (doze mil, cento e setenta e 

oito reais e sessenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501905-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501905-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES (CPF N° 772.897.731-87). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$13.104,60 - cálculo no Id. 17067926. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$3.771,60 Valor total bloqueado: R$16.876,20 (dezesseis mil, oitocentos 

e setenta e seis reais e vinte centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502034-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

11382 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 0502034-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDNEI 

SEBASTIAO DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: VALDNEI SEBASTIAO DA 

SILVA (CPF N° 344.402.751-68). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO 

– (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$31.300,23 - cálculo no Id. 

17298394. Valor para quitação de guia previdenciária: R$3.868,57 Valor 

para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$35.168,80 (trinta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503530-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIA PEDROSA DE MAGALHAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503530-47.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: PETRONILIA PEDROSA DE 

MAGALHAES DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: PETRONILIA PEDROSA DE 

MAGALHAES DA SILVA (CPF N° 107.067.551-20). Executado: ESTADO 

DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$16.652,99 - cálculo no Id. 16726811. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$16.652,99 (dezesseis mil, seiscentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500166-38.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500166-38.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 
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BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES (CPF N° 299.588.811-87). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$1.426,35 - cálculo no Id. 17298692. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.426,35 (hum mil, quatrocentos e vinte 

e seis reais e trinta e cinco centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-38.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000136-38.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: HILOMAR HILLER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro 

de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: HILOMAR HILLER (CPF N° 772.897.731-87). Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor 

líquido: R$8.833,31 - cálculo no Id. 17375272. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$2.151,45 Valor total bloqueado: R$10.984,76 (dez mil, novecentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500966-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARIA BOABAID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500966-66.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: NADIA MARIA BOABAID 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: NADIA MARIA BOABAID (CPF N° 405.267.201-15) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$27.827,74 (cálculo nos id’s. 17150453 e 17150452, sendo 

o valor R$21.417,05 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$2.638,31 relativo aos honorários contratuais e o valor de R$3.772,38 

alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$2.670,87 Valor para quitação de guia de IR: R$192,75 

(referente a parte autora) e R$333,94 (referente aos honorários 

advocatícios) Valor total bloqueado: R$31.025,30 (trinta e um mil, vinte e 

cinco reais e trinta centavos. Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505258-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REMOALDA JOANA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505258-60.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: REMOALDA JOANA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: REMOALDA JOANA DE CASTRO (CPF N° 

274.418.571-04) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$5.126,52 (cálculo no id. 17300019, 

sendo o valor R$3.588,57 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$1.537,96 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$5.126,52 (cinco mil, cento e vinte e seis 

reais e cinquenta e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502263-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502263-40.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO (CPF N° 873.974.631-34). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$25.888,53 - cálculo no Id. 14752002. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$25.888,53 (vinte e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503660-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503660-37.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA 

DE FIGUEREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARIA DAS GRACAS 

OLIVEIRA DE FIGUEREDO (CPF N° 094.761.133-91). Executado: ESTADO 

DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$11.196,95 - cálculo no Id. 22088863. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$11.196,95 (onze mil, cento e noventa e 

seis reais e noventa e cinco centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505528-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505528-84.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JUSCELINO DE SIQUEIRA 

CALDAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (CPF N° 

174.854.871-91). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$19.041,02 - cálculo no Id. 21727550. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$19.041,02 

(dezenove mil, quarenta e um reais e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502679-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502679-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUIZ AUGUSTO LEITE (CPF N° 003.867.371-18). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 
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Valor líquido: R$1.154,44 - cálculo no Id. 17069537. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.154,44 (hum mil, cento e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502758-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SANTANA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502758-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR SANTANA PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ADEMIR SANTANA PIRES (CPF N° 460.414.271-87). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$23.999,35 - cálculo no Id. 17298002. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$23.999,35 (vinte e três mil, 

novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016884-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012903-51.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. JOEL XAVIER DA COSTA & CIA LTDA - ME impetra Mandado 

de Segurança contra ato indigitado coator emanado do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- INDEA/MT, SR. GUILHERME LINARES NOLASCO, objetivando, 

liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante 

a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto ao CRMV 

do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a comercialização 

de produtos veterinários. A Impetrante conta que é uma microempresa dos 

ramos de comércio varejista de medicamentos veterinários, entre outros, e 

foi notificada pelo Impetrado para que providenciasse cópia da anotação 

de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV ou declaração do RT 

acompanhada da ART anterior, certidão negativa junto ao CRMV do R.T. e 

cópia autenticada da carteira profissional do responsável técnico. 

Assevera que apresentou contra notificação, tendo resposta negativa, 

sendo-lhe informado que teria até dia 28/04/2017 para apresentar os 

respectivos documentos sob pena de fechamento do estabelecimento 

comercial, bem como, apreensão de seus produtos. Alega que as 

atividades comerciais da Impetrante não estão dentro daquelas privativas 

do médico veterinário, razão pela qual não está obrigada a se inscrever no 

órgão representativo. Ampara seus pedidos nos requisitos da liminar. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito do Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. No caso dos autos, 

pretende a Impetrante, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto 

ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Apreciando detidamente os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração. Isso porque a anotação de 

responsabilidade técnica - ART apenas será necessária caso a atividade 

desenvolvida esteja compreendida no âmbito daquelas privativas do 

profissional inscrito no conselho profissional. No caso, dessume-se dos 

arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 que a comercialização de medicamentos 

veterinários não é atividade privativa de médico-veterinário. Nesse 
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sentido, vejamos o entendimento do C. STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO 

DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. 

DESNECESSIDADE. 1. O presente recurso envolve o exame da 

obrigatoriedade de contratação de médico-veterinário, com a consequente 

realização de anotação de responsabilidade técnica ? ART , por empresa 

que comercializa medicamentos veterinários. 2. A anotação de 

responsabilidade técnica ART é ato que atribui ao profissional a 

responsabilidade técnica específica sobre a realização de determinada 

atividade, como a construção de uma obra, a fabricação de um produto. 

Embora não se confunda com o próprio registro, que consiste na 

autorização genérica para o exercício da profissão, a ART deriva do 

registro e apenas será necessária caso a atividade desenvolvida esteja 

compreendida no âmbito daquelas privativas do profissional inscrito no 

conselho profissional. 3. Dessume-se dos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 

que a comercialização de medicamentos veterinários não é atividade 

privativa de médico-veterinário. Precedente. 4. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1118933 SC 2009/0110192-7, Relator: Ministro CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 28/10/2009) (destacamos). Quanto ao registro no 

respectivo Conselho, pelo mesmo motivo revela-se desnecessário, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. ALVARÁ SANITÁRIO. AUTORIDADE QUE 

CONDICIONA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO QUE 

COMERCIALIZA MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE TAL PROFISSIONAL. REMESSA 

DESPROVIDA. 1. A comercialização varejista de medicamentos 

veterinários não é a atividade-fim do exercício da medicina veterinária, 

dispensando-se a exigência de que seus empregados ou sócios sejam 

submetidos a registro junto ao respectivo Conselho. 2. Ademais, o 

comércio de produtos veterinários não se encontra previsto no rol de 

atividades privativas de médico veterinário, conforme infere-se dos arts. 

5º e 6º da Lei n. 5.517/68. (TJ-SC - REEX: 583302 SC 2011.058330-2, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 26/09/2011, Terceira 

Câmara de Direito Público) (destacamos). Diante disso, deve ser deferida 

a liminar. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da 

Impetrante a contratação de responsável técnico e a certidão negativa 

junto ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, vistas ao MP 

e voltem-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de maio de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016884-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012903-51.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. JOEL XAVIER DA COSTA & CIA LTDA - ME impetra Mandado 

de Segurança contra ato indigitado coator emanado do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- INDEA/MT, SR. GUILHERME LINARES NOLASCO, objetivando, 

liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante 

a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto ao CRMV 

do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a comercialização 

de produtos veterinários. A Impetrante conta que é uma microempresa dos 

ramos de comércio varejista de medicamentos veterinários, entre outros, e 

foi notificada pelo Impetrado para que providenciasse cópia da anotação 

de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV ou declaração do RT 

acompanhada da ART anterior, certidão negativa junto ao CRMV do R.T. e 

cópia autenticada da carteira profissional do responsável técnico. 

Assevera que apresentou contra notificação, tendo resposta negativa, 

sendo-lhe informado que teria até dia 28/04/2017 para apresentar os 

respectivos documentos sob pena de fechamento do estabelecimento 

comercial, bem como, apreensão de seus produtos. Alega que as 

atividades comerciais da Impetrante não estão dentro daquelas privativas 

do médico veterinário, razão pela qual não está obrigada a se inscrever no 

órgão representativo. Ampara seus pedidos nos requisitos da liminar. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito do Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. No caso dos autos, 

pretende a Impetrante, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto 

ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Apreciando detidamente os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração. Isso porque a anotação de 

responsabilidade técnica - ART apenas será necessária caso a atividade 

desenvolvida esteja compreendida no âmbito daquelas privativas do 

profissional inscrito no conselho profissional. No caso, dessume-se dos 

arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 que a comercialização de medicamentos 

veterinários não é atividade privativa de médico-veterinário. Nesse 

sentido, vejamos o entendimento do C. STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO 

DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. 
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DESNECESSIDADE. 1. O presente recurso envolve o exame da 

obrigatoriedade de contratação de médico-veterinário, com a consequente 

realização de anotação de responsabilidade técnica ? ART , por empresa 

que comercializa medicamentos veterinários. 2. A anotação de 

responsabilidade técnica ART é ato que atribui ao profissional a 

responsabilidade técnica específica sobre a realização de determinada 

atividade, como a construção de uma obra, a fabricação de um produto. 

Embora não se confunda com o próprio registro, que consiste na 

autorização genérica para o exercício da profissão, a ART deriva do 

registro e apenas será necessária caso a atividade desenvolvida esteja 

compreendida no âmbito daquelas privativas do profissional inscrito no 

conselho profissional. 3. Dessume-se dos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 

que a comercialização de medicamentos veterinários não é atividade 

privativa de médico-veterinário. Precedente. 4. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1118933 SC 2009/0110192-7, Relator: Ministro CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 28/10/2009) (destacamos). Quanto ao registro no 

respectivo Conselho, pelo mesmo motivo revela-se desnecessário, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. ALVARÁ SANITÁRIO. AUTORIDADE QUE 

CONDICIONA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO QUE 

COMERCIALIZA MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE TAL PROFISSIONAL. REMESSA 

DESPROVIDA. 1. A comercialização varejista de medicamentos 

veterinários não é a atividade-fim do exercício da medicina veterinária, 

dispensando-se a exigência de que seus empregados ou sócios sejam 

submetidos a registro junto ao respectivo Conselho. 2. Ademais, o 

comércio de produtos veterinários não se encontra previsto no rol de 

atividades privativas de médico veterinário, conforme infere-se dos arts. 

5º e 6º da Lei n. 5.517/68. (TJ-SC - REEX: 583302 SC 2011.058330-2, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 26/09/2011, Terceira 

Câmara de Direito Público) (destacamos). Diante disso, deve ser deferida 

a liminar. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da 

Impetrante a contratação de responsável técnico e a certidão negativa 

junto ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, vistas ao MP 

e voltem-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de maio de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016884-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012903-51.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. JOEL XAVIER DA COSTA & CIA LTDA - ME impetra Mandado 

de Segurança contra ato indigitado coator emanado do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- INDEA/MT, SR. GUILHERME LINARES NOLASCO, objetivando, 

liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante 

a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto ao CRMV 

do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a comercialização 

de produtos veterinários. A Impetrante conta que é uma microempresa dos 

ramos de comércio varejista de medicamentos veterinários, entre outros, e 

foi notificada pelo Impetrado para que providenciasse cópia da anotação 

de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV ou declaração do RT 

acompanhada da ART anterior, certidão negativa junto ao CRMV do R.T. e 

cópia autenticada da carteira profissional do responsável técnico. 

Assevera que apresentou contra notificação, tendo resposta negativa, 

sendo-lhe informado que teria até dia 28/04/2017 para apresentar os 

respectivos documentos sob pena de fechamento do estabelecimento 

comercial, bem como, apreensão de seus produtos. Alega que as 

atividades comerciais da Impetrante não estão dentro daquelas privativas 

do médico veterinário, razão pela qual não está obrigada a se inscrever no 

órgão representativo. Ampara seus pedidos nos requisitos da liminar. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito do Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. No caso dos autos, 

pretende a Impetrante, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto 

ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Apreciando detidamente os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração. Isso porque a anotação de 

responsabilidade técnica - ART apenas será necessária caso a atividade 

desenvolvida esteja compreendida no âmbito daquelas privativas do 

profissional inscrito no conselho profissional. No caso, dessume-se dos 

arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 que a comercialização de medicamentos 

veterinários não é atividade privativa de médico-veterinário. Nesse 

sentido, vejamos o entendimento do C. STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO 

DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. 

DESNECESSIDADE. 1. O presente recurso envolve o exame da 

obrigatoriedade de contratação de médico-veterinário, com a consequente 

realização de anotação de responsabilidade técnica ? ART , por empresa 

que comercializa medicamentos veterinários. 2. A anotação de 
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responsabilidade técnica ART é ato que atribui ao profissional a 

responsabilidade técnica específica sobre a realização de determinada 

atividade, como a construção de uma obra, a fabricação de um produto. 

Embora não se confunda com o próprio registro, que consiste na 

autorização genérica para o exercício da profissão, a ART deriva do 

registro e apenas será necessária caso a atividade desenvolvida esteja 

compreendida no âmbito daquelas privativas do profissional inscrito no 

conselho profissional. 3. Dessume-se dos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 

que a comercialização de medicamentos veterinários não é atividade 

privativa de médico-veterinário. Precedente. 4. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1118933 SC 2009/0110192-7, Relator: Ministro CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 28/10/2009) (destacamos). Quanto ao registro no 

respectivo Conselho, pelo mesmo motivo revela-se desnecessário, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. ALVARÁ SANITÁRIO. AUTORIDADE QUE 

CONDICIONA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO QUE 

COMERCIALIZA MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE TAL PROFISSIONAL. REMESSA 

DESPROVIDA. 1. A comercialização varejista de medicamentos 

veterinários não é a atividade-fim do exercício da medicina veterinária, 

dispensando-se a exigência de que seus empregados ou sócios sejam 

submetidos a registro junto ao respectivo Conselho. 2. Ademais, o 

comércio de produtos veterinários não se encontra previsto no rol de 

atividades privativas de médico veterinário, conforme infere-se dos arts. 

5º e 6º da Lei n. 5.517/68. (TJ-SC - REEX: 583302 SC 2011.058330-2, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 26/09/2011, Terceira 

Câmara de Direito Público) (destacamos). Diante disso, deve ser deferida 

a liminar. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da 

Impetrante a contratação de responsável técnico e a certidão negativa 

junto ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, vistas ao MP 

e voltem-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de maio de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1016884-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012903-51.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. JOEL XAVIER DA COSTA & CIA LTDA - ME impetra Mandado 

de Segurança contra ato indigitado coator emanado do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- INDEA/MT, SR. GUILHERME LINARES NOLASCO, objetivando, 

liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante 

a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto ao CRMV 

do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a comercialização 

de produtos veterinários. A Impetrante conta que é uma microempresa dos 

ramos de comércio varejista de medicamentos veterinários, entre outros, e 

foi notificada pelo Impetrado para que providenciasse cópia da anotação 

de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV ou declaração do RT 

acompanhada da ART anterior, certidão negativa junto ao CRMV do R.T. e 

cópia autenticada da carteira profissional do responsável técnico. 

Assevera que apresentou contra notificação, tendo resposta negativa, 

sendo-lhe informado que teria até dia 28/04/2017 para apresentar os 

respectivos documentos sob pena de fechamento do estabelecimento 

comercial, bem como, apreensão de seus produtos. Alega que as 

atividades comerciais da Impetrante não estão dentro daquelas privativas 

do médico veterinário, razão pela qual não está obrigada a se inscrever no 

órgão representativo. Ampara seus pedidos nos requisitos da liminar. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. Decido. À vista da 

legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito do Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. No caso dos autos, 

pretende a Impetrante, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir a contratação de responsável técnico e a certidão negativa junto 

ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Apreciando detidamente os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração. Isso porque a anotação de 

responsabilidade técnica - ART apenas será necessária caso a atividade 

desenvolvida esteja compreendida no âmbito daquelas privativas do 

profissional inscrito no conselho profissional. No caso, dessume-se dos 

arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 que a comercialização de medicamentos 

veterinários não é atividade privativa de médico-veterinário. Nesse 

sentido, vejamos o entendimento do C. STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO 

DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. 

DESNECESSIDADE. 1. O presente recurso envolve o exame da 

obrigatoriedade de contratação de médico-veterinário, com a consequente 

realização de anotação de responsabilidade técnica ? ART , por empresa 

que comercializa medicamentos veterinários. 2. A anotação de 

responsabilidade técnica ART é ato que atribui ao profissional a 

responsabilidade técnica específica sobre a realização de determinada 

atividade, como a construção de uma obra, a fabricação de um produto. 

Embora não se confunda com o próprio registro, que consiste na 
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autorização genérica para o exercício da profissão, a ART deriva do 

registro e apenas será necessária caso a atividade desenvolvida esteja 

compreendida no âmbito daquelas privativas do profissional inscrito no 

conselho profissional. 3. Dessume-se dos arts. 5º e 6º da Lei 5.517/68 

que a comercialização de medicamentos veterinários não é atividade 

privativa de médico-veterinário. Precedente. 4. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1118933 SC 2009/0110192-7, Relator: Ministro CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 28/10/2009) (destacamos). Quanto ao registro no 

respectivo Conselho, pelo mesmo motivo revela-se desnecessário, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. ALVARÁ SANITÁRIO. AUTORIDADE QUE 

CONDICIONA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO QUE 

COMERCIALIZA MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE TAL PROFISSIONAL. REMESSA 

DESPROVIDA. 1. A comercialização varejista de medicamentos 

veterinários não é a atividade-fim do exercício da medicina veterinária, 

dispensando-se a exigência de que seus empregados ou sócios sejam 

submetidos a registro junto ao respectivo Conselho. 2. Ademais, o 

comércio de produtos veterinários não se encontra previsto no rol de 

atividades privativas de médico veterinário, conforme infere-se dos arts. 

5º e 6º da Lei n. 5.517/68. (TJ-SC - REEX: 583302 SC 2011.058330-2, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 26/09/2011, Terceira 

Câmara de Direito Público) (destacamos). Diante disso, deve ser deferida 

a liminar. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da 

Impetrante a contratação de responsável técnico e a certidão negativa 

junto ao CRMV do Responsável Técnico, a fim de expedir licença para a 

comercialização de produtos veterinários. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, vistas ao MP 

e voltem-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de maio de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000261-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NILTON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000261-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO NILTON CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000894-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000894-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VITOR GONCALVES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001503-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSEANE PACHECO CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000791-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DANIELA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000791-39.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FLAVIA DANIELA DE CASTRO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

16825143, sob o fundamento de que houve vício por omissão ao não 

determinar o recolhimento de imposto de renda e de contribuição 

previdenciária sobre a condenação. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão. Ademais, conforme o Provimento 11/2017/CM, os 

tributos devidos são recolhidos após a apuração dos cálculos em 

cumprimento de sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-87.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000501-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GLEISON DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REINERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000505-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO REINERS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007136-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007136-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SANTOS COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Intimada, a parte reclamante apresentou contrarrazões 

aos embargos declaratórios, postulando pela improcedência destes e 

manutenção da sentença. Trata-se de embargos declaratórios interpostos 

pelo reclamado em desfavor da sentença proferida no id. 11789345, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, alegando que houve 

interferência do Judiciário em ato administrativo do PROCON. Segundo 

entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos embargos 

de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que 

compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada 

e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse 

conceito, portanto, o entendimento do magistrado na apreciação da prova. 

Nesse sentido, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos 

com a finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via 

recursal utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer 

dos elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001414-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001414-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANA MARIA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002207-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002207-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIA MARIA BENEDITA DE 

FREITAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001418-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE SOUZA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001418-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA RITA DE SOUZA 

BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000225-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO CEZAR RODRIGUES 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos 

de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 22955159, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, alegando que a sentença 

não observou corretamente o caso em conjunto com o previsto no §3º, do 

artigo 152 da Lei Complementar 555/2014. Segundo entendimento do STJ: 

"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a 

contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a 

estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução 

que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o 

entendimento do magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, 

verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com a 

finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via recursal 

utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos 

elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001411-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001411-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL CORREA FERRAZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010236-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT0016825A-N (ADVOGADO(A))

ALINE MARQUES PALMEIRA OAB - MT25512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010236-24.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSA MARIA SILVA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

reclamante em desfavor da decisão proferida no id. 24303061, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, decorrente de não 

especificação de qual juízo seria competente para julgar o feito. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar de servir 

aos interesses do requerente, portanto, a decisão deve ser combatida por 

recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição 

dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002679-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002679-43.2018.8.11.0001 INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS 

CABRAL REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CASTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000844-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ROBERTO CASTELO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001494-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001494-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA LOBO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001707-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA 

DEL BARCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003398-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003398-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ALFREDO GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000976-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO JOSE FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001713-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO LUIZ BASTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001538-86.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001538-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NILTON NUNES DA SILVA, 

ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDES MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000629-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON MENDES MARTINS 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001591-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA MARINA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505937-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505937-60.2014.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001628-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL VINICIUS SALUSTIANO 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000971-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001701-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME ODILON GAHYVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE GOMES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001632-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO JOSE GOMES 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001698-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: OSMARIO CICERO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029774-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER WENNDER SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029774-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WALTER WENNDER SILVA 

LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000158-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDINO JOSE ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000158-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIVALDINO JOSE ROCHA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-85.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000678-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALTAIR JOBIM BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001162-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001162-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001697-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MAIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028491-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028491-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001634-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO FRANCISCO 

TURBINO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MERLIM RODRIGUES MAJOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001978-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARTHUR MERLIM RODRIGUES 
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MAJOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MARCIO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001596-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAURO MARCIO OSORIO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001786-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WESLEY LOJOR DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001703-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE NILDO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001638-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SIQUEIRA GALVAO CORVOISIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001637-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA SIQUEIRA GALVAO 

CORVOISIER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500036-48.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GRACINDA VIEIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500036-48.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GRACINDA VIEIRA GUIMARAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: GRACINDA VIEIRA GUIMARAES (CPF N° 

104.578.791-49). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$37.199,97 - cálculo no Id. 27276064. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$37.199,97 

(trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502343-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA ISOLDA PACKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: GLORIA ISOLDA PACKER (CPF N° 359.998.889-72) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$1.662,19 (cálculo no id. 28022044, sendo o valor 

R$1.329,75 referente ao crédito do exequente, o valor de R$332,44 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.662,19 (hum mil, seiscentos e 

sessenta e dois reais e dezenove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500511-04.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500511-04.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA (CPF N° 

048.491.241-00) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$1.643,08 (cálculo no id. 27634371, 

sendo o valor R$1396,62 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$246,46 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.643,08 (hum mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e oito centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500809-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500809-59.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURDES CLAUDINA DA 

COSTA FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: LOURDES CLAUDINA DA 
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COSTA FIGUEIREDO (CPF N° 919.490.921-00). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$33.031,74 - cálculo no Id. 27634363. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$4.082,57 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$37.114,31 (trinta e sete mil, cento e 

quatorze reais e trinta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000755-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: WOLNEI DIVINO FRANCO (CPF N° 123.212.496-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$7.774,10 - cálculo no Id. 28022057. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$1.749,67 Valor total bloqueado: R$9.523,77 (nove mil, quinhentos e vinte 

e três reais e setenta e sete centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: WOLNEI DIVINO FRANCO (CPF N° 123.212.496-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.321,73 - cálculo no Id. 28022078. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$440,15 Valor total bloqueado: R$4.761,88 (quatro mil, setecentos e 

sessenta e um reais e oitenta e oito centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000968-71.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO VIANNEY DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOAO VIANNEY DE ARRUDA (CPF N° 177.256.741-87) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$12.053,59 (cálculo no id. 25785742, sendo o valor 

R$8.575,03 referente ao crédito do exequente, o valor de R$3.478,56 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$196,46 

(referente aos honorários advocatícios) Valor total bloqueado: 

R$12.250,04 (doze mil, duzentos e cinquenta reais e quatro centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503473-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3592 de 3769



Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503473-63.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CENITA MARIA BERTOLDO 

SOARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (CPF N° 

109.174.111-53) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$5.306,79 (cálculo no id. 25669976, 

sendo o valor R$4.245,43 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$1.061,36 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$5.306,79 (cinco mil, trezentos e seis 

reais e setenta e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021668-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PORTELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021668-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIDIA PORTELA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema 

tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT 

(2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a 

egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA 

SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos 

(RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, 

conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro 

Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à 

afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002102-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MACEDO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002102-36.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUZIA DE MACEDO VIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUZIA DE MACEDO VIANA (CPF N° 172.207.001-30) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$15.871,45 (cálculo no id. 27947171, sendo o valor 

R$11.445,73 referente ao crédito do exequente, o valor de R$4.425,72 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$479,60 

(referente aos honorários advocatícios) Valor total bloqueado: 

R$16.351,05 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinco 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002583-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002583-96.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIA APARECIDA VEXEL 

FONTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (CPF N° 

495.113.947-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.188,53 - cálculo no Id. 25671863. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.527,57 Valor total bloqueado: R$8.716,11 (oito 
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mil, setecentos e dezesseis reais e onze centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000902-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO RICCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000902-52.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDEMIRO RICCI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema 

tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT 

(2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a 

egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA 

SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos 

(RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, 

conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro 

Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à 

afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000620-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000620-19.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (CPF N° 

132.867.062-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$10.505,76 - cálculo no Id. 24274313. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.785,83 Valor total bloqueado: R$13.291,59 

(treze mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500001-25.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GUILHERME LESCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500001-25.2012.8.11.0001 REQUERENTE: NEUSA GUILHERME LESCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: FABIANO ALVES ZANARDO (CPF N° 798.208.401-04). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.811,49 - cálculo no Id. 25660593. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$5.811,49 (cinco mil, oitocentos e onze 

reais e quarenta e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500635-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA 

RONDON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA RONDON (CPF N° 

182.346.741-53) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$15.583,09 (cálculo no id. 27946631, 

sendo o valor R$14.024,78 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$1.558,31 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$15.583,09 (quinze mil, quinhentos e 

oitenta e três reais e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502321-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELZIO RODRIGUES DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502321-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOELZIO RODRIGUES DO 

PRADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOELZIO RODRIGUES DO PRADO (CPF N° 

488.861.731-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$20.149,37 - cálculo no Id. 15606113. 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$3.286,79 Valor para 

quitação de guia de IR: R$6.443,75 Valor total bloqueado: R$29.879,91 

(vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e um 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001424-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001424-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN (CPF N° 229.865.371-20). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$16.421,83 - 

cálculo no Id. 28057698. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$16.421,83 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e um reais e 

oitenta e três centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002103-21.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA IVAN DA SILVA LEITE 

PARADA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA (CPF N° 

181.060.801-53) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$2.577,04 (cálculo no id. 28058500, 

sendo o valor R$1.803,93 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$773,11 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$2.577,04 (dois mil, quinhentos e setenta 

e sete reais e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 
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Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504230-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERJO RIGONATT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504230-57.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SERJO RIGONATT EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro 

de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: SERJO RIGONATT (CPF N° 329.354.631-53) Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: 

R$32.783,69 (cálculo no id. 16482886, sendo o valor R$15.625,53 

referente ao crédito do exequente, o valor de R$17.158,16 relativo aos 

honorários contratuais. Valor para quitação de guia previdenciária: 

R$1.931,24 Valor para quitação de guia de IR: R$261,29 (referente aos 

honorários advocatícios) Valor total bloqueado: R$34.976,23 (trinta e 

quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500437-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA SOLANGE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500437-47.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ISOLINA SOLANGE DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ISOLINA SOLANGE DIAS (CPF N° 207.049.501-97) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$15.703,05 (cálculo nos id’s. 16483633 e 16483634, sendo 

o valor R$10.527,84 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$2.957,26 relativo aos honorários contratuais e o valor de R$2.217,95 

alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$1.301,19 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$17.004,24 (dezessete mil, quatro reais 

e vinte e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006191-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006191-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAGMAR CRISTINA BATISTA 

DA ROCHA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por DAGMAR 

CRISTINA BATISTA DA ROCHA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado, 

no período de 01/2015 a 06/2019, perfazendo o total de R$ 8.444,40 (oito 

mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). A liminar 

foi deferida. Citada, a requerida apresentou contestação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, no 

demonstrativo de cálculo de id. 23430805 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas, porque foram considerados 

os meses dos pagamentos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 
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GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade a partir de 01/2015 até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, acrescido de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da decisão retornem os autos 

conclusos para apreciação da manifestação de id. 25721030. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002201-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO BRAZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” 

proposta por CELSO BRAZ DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a verba 

de FDE.SECRET.ESC/PEB, bem como a restituição do valor descontado no 

período de 08/2014 a 04/2017, no montante de R$ 6.603,60 (seis mil, 

seiscentos e três reais e sessenta centavos). Citados, os requeridos 

deixaram de comparecer à audiência de conciliação, contudo, 

apresentaram contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a verba de FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

08/2014 a 03/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22319934 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a verba de 

FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre a verba de 

FDE.SECRET.ESC/PEB nos meses de 08 a 12/2014, e à autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 03/2017, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003918-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003918-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUDMYLLA LINS GONDIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por LUDMYLLA LINS 

GONDIM DOS SANTOS em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição do montante descontado, no período de 01/2018 a 

07/2019, perfazendo o total de R$ 690,13 (seiscentos e noventa reais e 

treze centavos). A liminar foi deferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do 

CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 
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de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, no demonstrativo de cálculo de id. 

22801465 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas, porque foram considerados os meses dos pagamentos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade a partir de 04/2018 até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, ambas as importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da decisão retornem os autos 

conclusos para apreciação da manifestação id. 26802238. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001682-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001682-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO BENEDITO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por RICARDO BENEDITO 

DE OLIVEIRA em desfavor do MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e 

adicional de insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores 

descontados, no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno e adicional de insalubridade. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo a existência 

de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque 

foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando 

deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o 

que não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede 

de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, nos meses 06/2014 a 12/2014, e à autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos valores descontados 

sobre o adicional noturno e adicional de insalubridade a partir 01/2015 até 

o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001985-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERDWICK KANE DE JUDITH BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001985-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KERDWICK KANE DE JUDITH 
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BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor 

público do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

pela improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Estado de Mato Grosso, com a publicação das Leis 

7.360/2000 (Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde e dá outras providências) e LC 8.269/2004 (Institui a Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após leique, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto –STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002005-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEY BERNADETH DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002005-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVANEY BERNADETH DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora 

pública do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

pela improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Estado de Mato Grosso, com a publicação das Leis 

7.360/2000 (Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde e dá outras providências) e LC 8.269/2004 (Institui a Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, e dá outras providências) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência das leis que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 
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Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após leique, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto –STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006604-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006604-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA LIMA E 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável no cálculo para 

concessão de aposentadoria denominada como SUBSIDIO 

COMISSIONADO, bem como a restituição dos valores descontados 

indevidamente no montante de R$ 4.442,99 (quatro mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Citado, o reclamado 

apresentou contestação. Inobstante o não comparecimento do requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade” (Tese 163). A requerente colacionou nos 

autos fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre subsídio comissionado no período de 01/2015 a 

06/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto ao índice, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do 

trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) 

declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a verba 

denominada SUBSIDIO COMISSIONADO (Tema 163[1]/STF) 2) condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir à requerente 

a soma de descontos incidentes sobre o subsídio comissionado no 

período de 01/2015 a 06/2018, acrescido de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Promova a secretaria a retificação do nome da parte autora 

fazendo constar MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040604-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1040604-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO DIAS FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ANTONIO DIAS FILHO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a restituição dos valores descontados 

indevidamente sobre a verba denominada "SUBSIDIO COMIS", no montante 

atualizado de R$ 5.127,48. Citados, os reclamados apresentaram 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 
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CPC). Inobstante o não comparecimento dos requeridos na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014), razão pela 

qual DECLARA-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para 

responder por restituição de valores posteriores a criação da autarquia. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria identificando-as como "SUBSIDIO COMIS". O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade” (Tese 163). O requerente 

colacionou nos autos fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS" no período de 

07/2015 a 09/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos da verba "SUBSIDIO COMIS", quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir ao requerente a soma 

dos descontos de contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS" 

no período de 07/2015 a 09/2018, acrescido de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001673-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001673-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MARINEUSA DE 

OLIVEIRA ajuizou ação execução de título executivo de 07 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos processos de 

códigos nº 109988, 135618, 130857, n° 1000171-52.2019.811.0046 – PJE, 

n° 1000973-84.2018.811.0046 – PJE, n° 1000169-82.2019.811.0046 – PJE, 

todos em trâmites na 1° Vara da comarca de Comodoro/MT, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$ 6.589,57 (seis mil, quinhentos 

e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Citado, o executado 

não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela 

de honorários da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 07 (sete) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 6.499,57 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e sete centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das 

certidões de créditos acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001612-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001612-09.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de n° 45450, em trâmite na 

Comarca de Nortelândia – MT, almejando o recebimento da importância de 

R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

atualizados. Citado, o executado não se manifestou. Decido. Considerando 

a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001652-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001652-88.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação de título executivo 

de 06 URH’s referente aos honorários de defensor dativo nos processos 

de Código n° 46638, 46685 e 46877, em trâmite na Comarca de 

Nortelândia– MT, almejando o recebimento da importância de R$ 5.571,06 

(cinco mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Citado, o 

executado não se manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 06 (seis) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um 

reais e seis centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001607-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001607-84.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de n° 41485, em trâmite na 

Comarca de Nortelândia – MT, almejando o recebimento da importância de 

R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

atualizados. Citado, o executado não se manifestou. Decido. Considerando 

a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001606-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001606-02.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s referentes a honorários 

de defensor dativo fixados no processo de código nº 32608, em trâmite no 

Juizado Especial da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento 

da importância corrigida de R$ 1.878,39. Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 23457077. Verifica-se que o 

cálculo de id. 21117074 foi feito considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

acrescido de juros de 1%. Portanto, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido, mas sem a incidência dos juros. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 02 (dois) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.857,02 (mil oitocentos 

e cinquenta e sete reais e dois centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001743-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3603 de 3769



1001743-81.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KEZIA ALVES DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. KEZIA ALVES DE 

PAULA ajuizou ação de título executivo de 11 URH’s referente aos 

honorários de defensor dativo nos processos de Código n° 72070, 72708, 

72122 e 73428, em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim– MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 9.825,10 (nove mil 

oitocentos e vinte e cinco reais e dez centavos). Citado, o executado não 

se manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 11 (onze) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 9.825,10 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e dez 

centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001727-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001727-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO ajuizou ação de título executivo de 05 

URH’s referente aos honorários de defensor dativo no processo de 

Código n° 134426, em trâmite na Comarca de Poconé – MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Citado, o executado 

não se manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 05 (cinco) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001746-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001746-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KEZIA ALVES DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. KEZIA ALVES DE 

PAULA ajuizou ação de título executivo de 13 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de códigos n° 33083, 33162 

e 33164, em trâmite na Comarca de Campinápolis – MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais). Citado, 

o executado informou que não se opõe ao requerimento. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 13 (treze) URH´s, que perfaz o montante de R$ 9.100,00 (nove mil e 

cem reais). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001361-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001361-88.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação de título executivo 

de 06 URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixados no 

processo de código no 82380, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste – MT e códigos nºs 42894 e 43310, em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Nortelândia – MT, almejando o recebimento da 

importância atualizada de R$5.379,06 (seis mil, duzentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta e sete centavos). Citado, o executado não opôs 

embargos (id. 25775897). Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, 

conforme cálculo de id. 25775897. No entanto, verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 06 (seis) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e seis 

centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001303-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001303-85.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s referentes a honorários 

de defensor dativo fixados no processo de código nº 41361, em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 1.949,49 Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 23458482. Verifica-se que o 

cálculo de id. 20562388 foi feito considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

acrescido de juros de 1%. Portanto, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido, mas sem a incidência dos juros. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 02 (dois) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.857,02 (mil oitocentos 

e cinquenta e sete reais e dois centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001305-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001305-55.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 06 URH´s referentes a honorários 

de defensor dativo fixados no processo de código nº 16896, em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 5.626,77. Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 23458480. Verifica-se que o 

cálculo de id. 20562959 foi feito considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

acrescido de juros de 1%. Portanto, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido, mas sem a incidência dos juros. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 06 (seis) URH’s, que perfaz o montante de R$ 5.571,06 (cinco mil 

quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001353-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001353-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação de título executivo 

de 06 URH’s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos de códigos nº 82244, 46151, 30696, 44450, sendo o primeiro 

deles em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, e os 

demais na Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 5.379,06, conforme o aditamento da 

petição inicial lançado no id. 20766747. Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 23354471. Verifica-se que a 

tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de 

fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 06 (seis) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um 

reais e seis centavos). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 
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para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões originais na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001343-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001343-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO ajuizou ação de título executivo de 05 

URH’s referentes aos honorários de defensor dativo fixados no processo 

de código nº 122237, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Poconé/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 

4.642,55. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 23354447. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é 

reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 05 (cinco) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta 

e cinco centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas 

e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões originais na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006622-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006622-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRE FERNANDES 

GUARDACHONI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por 

ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade, bem como a restituição, em dobro, do montante 

descontado, no período de 07/2014 a 08/2019, perfazendo o total de R$ 

13.693,58 (treze mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito 

centavos). A liminar foi deferida. Citada, a requerida apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MT PREV referente ao pedido de restituição das 

contribuições previdenciárias do período anterior a janeiro/2015. Em razão 

do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia estadual 

nos moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo a partir de janeiro de 2015. II - MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no 

período de 01/2015 a 10/2015; 12/2015 a 07/2017; 10/2017 a 04/2018; 

06/2018 a 07/2019 e adicional de insalubridade no período de 11/2016 a 

09/2017; 11/2017 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

de id. 23541467 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas, primeiramente, por terem sido consideradas as parcelas 

descontadas durante período que não é de competência da parte 

requerida (anteriores a 01/2015), e, ainda, porque foram considerados os 

meses dos pagamentos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno no período de 01/2015 a 10/2015; 12/2015 a 07/2017; 

10/2017 a 04/2018; 06/2018 a 07/2019 e adicional de insalubridade no 

período de 11/2016 a 09/2017; 11/2017 a 08/2019 e demais descontos até 

o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas as 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado voltem os autos 

conclusos para apreciação da manifestação elencada no id. 26180559. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004826-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCIO DAMBROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004826-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO LUCIO DAMBROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA” proposta por PEDRO LUCIO DAMBROS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado, no período de 05 anos anteriores a 

propositura da ação, perfazendo o total de R$ 3.745,79 (três mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). 

Verifica-se, contudo, que o requerente comprova a cobrança no período 

de 2015 a 2019. A liminar foi deferida. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, considerando o 

período ora pleiteado (2015 a 2019), RECONHECE-SE, de plano, a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a 

ação. Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

ente público nos moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos 

deduzidos em relação ao requerido MT PREV. II - MÉRITO Em síntese, diz o 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no 

período de 07/2015 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

de id. 22955216 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas, porque foram considerados os meses dos pagamentos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno no período de 07/2015 a 06/2019 e demais 

descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004034-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANDRE DE AMORIM PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004034-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO ANDRE DE AMORIM 

PALMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por MARIO ANDRE DE 

AMORIM PALMA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição do montante descontado, no período de 07/2014 a 

06/2019, perfazendo o total de R$ 8.053,55 (oito mil e cinquenta três reais 

e cinquenta e cinco centavos). A liminar foi deferida. Citada, a requerida 

apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MT PREV referente ao pedido de restituição das 

contribuições previdenciárias do período anterior a janeiro/2015. Em razão 

do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia estadual 

nos moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo a partir de janeiro de 2015. II - MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 
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descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno o 

período de 01/2015 a 08/2016; 10/2016 a 08/2017; 10/2017 a 05/2019 e, 

adicional de insalubridade no período de 11/2016 a 05/2019 e 07/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22824304 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas, primeiramente, 

por terem sido consideradas as parcelas descontadas durante período 

que não é de competência da parte requerida (anteriores a 01/2015), e, 

ainda, porque foram considerados os meses dos pagamentos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno o período de 01/2015 a 

08/2016; 10/2016 a 08/2017; 10/2017 a 05/2019 e, adicional de 

insalubridade no período de 11/2016 a 05/2019 e 07/2019 e demais 

descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004110-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004110-78.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA PAES PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JULIANA PAES 

PEREIRA ajuizou ação de título executivo de 12 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n° 60810, em 

trâmite na Comarca de Aripuanã – MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 11.142,12 (onze mil cento e quarenta e dois reais e 

doze centavos). Citado, o executado não se manifestou. Decido. A autora 

requereu a atualização do valor da URH. No entanto, não cabe a 

atualização dos honorários tendo em vista que a tabela de honorários da 

OAB é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando 

a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 12 (doze) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 11.142,12 (onze mil cento e quarenta e dois reais e doze centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007079-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007079-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANA PACHECO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por SILVANA PACHECO 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a restituição do 

montante descontado no período de 08/2014 a 08/2019, perfazendo o total 

de R$ 9.772,99 (nove mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e 

nove centavos). Citada, a requerida apresentou contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – 

PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). 

Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do MT PREV 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias do 

período anterior a janeiro/2015. Em razão do reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da autarquia estadual nos moldes acima exposto, 

passa-se a análise dos pedidos deduzidos em juízo a partir de janeiro de 

2015. II - MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção 

de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 03/2015; 

05/2015 a 08/2018; 10/2018 a 07/2019 e adicional de insalubridade no 

período de 11/2016 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 23769410 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas, 
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primeiramente, por terem sido consideradas as parcelas descontadas 

durante período que não é de competência da parte requerida (anteriores 

a 01/2015), e, ainda, porque foram considerados os meses dos 

pagamentos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 03/2015; 

05/2015 a 08/2018; 10/2018 a 07/2019 e adicional de insalubridade no 

período de 11/2016 a 08/2019 e. demais descontos até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas as importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para 

apreciação da manifestação elencada no id. 25749009. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000781-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000781-92.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARLY SOUZA FARIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por MARLY SOUZA FARIA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 2.433,09 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais 

e nove centavos), conforme planilha de cálculo id. 20972794. Citado, o 

executado concordou com o cálculo apresentado pelo autor (id. 

17093083). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 

2.433,09 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e nove centavos). 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000566-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL RIBEIRO PRIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000566-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCEL RIBEIRO PRIMO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por MARCEL RIBEIRO 

PRIMO DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.643,25(dois mil 

seiscentos e quarenta e três e vinte cinco centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 21333912. Citado, o executado concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor (id. 24345452). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

cálculo no valor de R$2.643,25 (dois mil seiscentos e quarenta e três e 

vinte cinco centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORLENE GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001939-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DORLENE GOES FERNANDEZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por DORLENE GOES FERNANDEZ em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MATO GROSSO 

PREVIÊNCIA – MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, de insalubridade e de 

jornada de trabalho em regime de plantão, a obrigação de não descontar 

mais verbas dessa natureza a título de contribuição previdenciária, bem 

como a restituição dos valores descontados no total de R$ 11.949,59 

(onze mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos). Citados, os requeridos não compareceram a audiência de 

conciliação, mas apresentaram contestação. DECIDO. Deixo de aplicar os 

efeitos da revelia, vez que o feito verso sobre direitos indisponíveis (art. 

345, II, do CPC). Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 
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autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras e os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, de insalubridade e de jornada de 

trabalho em regime de plantão, no período de 07/2014 a 08/2017. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se dos demonstrativos de 

cálculos de ids. 21897854, 21897859, 21897864 e 21897865 a existência 

de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque 

foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando 

deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o 

que não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede 

de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, 

de insalubridade e de jornada de trabalho em regime de plantão (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e de jornada de 

trabalho em regime de plantão referentes aos meses de 07 a 12/2014; e 

ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos a 

título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de 

insalubridade e de jornada de trabalho em regime de plantão relativos aos 

meses de 01/2015 a 08/2017, a serem acrescidos de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001959-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROSA NEVES PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROSA NEVES PACHECO OAB - MT21627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001959-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO ROSA NEVES PACHECO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. FABIO ROCHA 

NEVES PACHECO ajuizou ação de título executivo de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) referentes aos honorários de defensor dativo nos processos de 

códigos n° 1020607 e 424624, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Citado, o executado informou não se opor 

ao pleito. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001999-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001999-24.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: THAIANY COSMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. THAIANY 

COSMES DA SILVA ajuizou ação execução de título executivo de 01 URH 

referente ao honorário de defensor dativo fixado no processo nº : 

30164-14.2015.811.0042, em trâmite na 14ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo id. 22002586, utilizando-se 

da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente todo mês 

fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 01 (uma) URH, que 

perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002036-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002036-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI ajuizou ação de título executivo de 1,5 URH´s 

referente aos honorários de defensor dativo fixados no processo de 

código no 509629, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT, 

almejando o recebimento da importância atualizada de R$1.556,04 (mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos (id. 25827841). Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo de id. 22063379. No 

entanto, verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 

928,51, deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB 

para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 1,5 (um e meio) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.392,76 (mil 

trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a certidão original na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CARDOSO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002674-66.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NEUSA CARDOSO ARAUJO RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de 

Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com as publicações das Leis Complementares 93/2003, 94/2003, 

152/2007, 153/2007 e 154/2007 efetivou a reestruturação. Assim, mesmo 

se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001114-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA CARLA DE SOUZA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS proposta por ANA CARLA DE SOUZA 

FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MATO 

GROSSO PREVIÊNCIA – MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

11.625,74 (onze mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A 

jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo 

de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas anteriores a 05/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 14/05/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 05/2014. II 

- MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, no período de 05/2014 a 05/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Extrai-se dos demonstrativos de cálculos de ids. 

2008002, 20079992, 21284477 a existência de impropriedade em relação 

às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", assim como as parcelas prescritas de 

03 e 04/2014, o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido 

de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que 

a relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir à autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno referentes aos 

meses de 05 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

soma dos descontos de mesma natureza relativos aos meses de 01/2015 

a 05/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000843-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000843-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo no processo de código n° 74626, em trâmite 

na Vara Única da Comarca de Araputanga– MT, almejando o recebimento 

da importância de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos). Citado, o executado não se manifestou. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 01 (uma) URH, que perfaz o montante de R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003311-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003311-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MARINEUSA DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 10 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de n ° 

3327-02.2018.811.0046, 3202-68.2017.811.0046, 983-14.2019.811.0041 e 

4600-50.2017.811.0046, em trâmite na Primeira Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Comodoro – MT, almejando o recebimento da importância de 

R$ 9.285,10 (nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). 

Citado, o executado não se manifestou. Decido. A autora requereu a 

atualização do valor da URH. No entanto, não cabe a atualização dos 

honorários tendo em vista que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 10 (dez) URH’s, que perfaz o montante de R$ 9.285,10 (nove mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002060-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002060-79.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCCHI em desfavor do Estado 

de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 0005721-82.2004.8.11.0042 - Código: 54879, em 

trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 25663405. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), relativo aos honorários periciais fixados no processo nº 

0005721-82.2004.8.11.0042 - Código: 54879, em trâmite na 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002759-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002759-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MARINEUSA DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 07 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de n° 100314, 121351, 

120280 e 10003841-40.2018.811.0046, em trâmite na Comarca de 

Comodoro – MT, almejando o recebimento da importância de R$ 6.499,57 

(seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete 

centavos). Citado, o executado não se manifestou. Decido. Considerando 

a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 07 (sete) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 6.499,57 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta 

e sete centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001517-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001517-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCCHI em desfavor do Estado 

de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 0015667-63.2013.8.11.0042 - Código: 354055, em 

trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão lançada no id. 25619820. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), relativo aos honorários periciais fixados no processo nº 

0015667-63.2013.8.11.0042 - Código: 354055, em trâmite na 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000839-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000839-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n° 73884, em 

trâmite na Comarca de Aripuanã – MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos). Citado, o executado não se manifestou. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 01 (uma) URH, que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002973-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002973-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MARINEUSA DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 08 URH’s referentes aos 

honorários de defensor dativo fixados nos processos de códigos nº 

100314, 79915, 110985 e 37281, todos em trâmite na Segunda Vara da 

Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento da importância 

corrigida de R$ 7.428,08. Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão lançada no id. 25943170. Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 7.428,08 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e oito 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000840-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000840-46.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n° 74251, em 

trâmite na Comarca de Aripuanã – MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos). Citado, o executado não se manifestou. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 01 (uma) URH, que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 
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27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000838-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000838-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n° 56425, em 

trâmite na Comarca de Aripuanã – MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos). Citado, o executado não se manifestou. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 01 (uma) URH, que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000842-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000842-16.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n° 78251, em 

trâmite na Comarca de Araputanga – MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos). Citado, o executado não se manifestou. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 01 (uma) URH, que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001145-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001145-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES 

IZAIAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS ajuizou ação de título executivo de 07 

URH’s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos de códigos nº 375306, 423911, 421136, 494817, 370214, 

499451 e 367986, todos em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ R$ 

6.499,57. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 23458449. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é 

reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 07 (sete) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 6.499,57 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta 

e sete centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036203-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1036203-08.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DENISE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DENISE DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 08 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de códigos n° 44262, 

135125 e 32490, em trâmite na Comarca de São Feliz do Araguaia – MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 7.172,08 (sete mil cento e 

setenta e dois reais e oito centavos). Citado, o executado informou que 

não se opõe ao requerimento. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) URH´s, que 

perfaz o montante de R$ 7.172,08 (sete mil cento e setenta e dois reais e 

oito centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000841-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000841-31.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLY LUCAS TAUGINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DANIELLY 

LUCAS TAUGINO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo de código nº 74252, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais 

e cinquenta e um centavos). Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão lançada no id. 23350285. Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036199-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1036199-68.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DENISE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DENISE DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 08 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de códigos n° 133297, 

134751, 9489 e 133462, em trâmite na Comarca de São Feliz do Araguaia 

– MT, almejando o recebimento da importância de R$ 7.172,08 (sete mil 

cento e setenta e dois reais e oito centavos). Citado, o executado 

informou que não se opõe ao requerimento. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 08 (oito) URH´s, que perfaz o montante de R$ 7.172,08 (sete mil cento 

e setenta e dois reais e oito centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012715-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1012715-87.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s referentes aos 
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honorários de defensor dativo no processo de n° 45476, em trâmite na 

Comarca de Nortelândia – MT, almejando o recebimento da importância de 

R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

atualizados. Citado, o executado não se manifestou. Decido. Considerando 

a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001514-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001514-24.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR ajuizou ação de título executivo de 02 URH’s no valor total 

de R$ 1.760,10 e mais R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de códigos n° 341104 e 

400366, em trâmite perante o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Citado, o executado não se manifestou. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito na quantia de R$ 2.650,10 (dois mil 

seiscentos e cinquenta reais e dez centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000955-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000955-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL), ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVONIR ALVES 

DIAS ajuizou ação de título executivo de R$ 9.861,61 (nove mil oitocentos 

e sessenta e um real e sessenta e um centavos) referentes aos 

honorários de defensor dativo nos processos de códigos n° 93687, 

118010, 123717, 115174, 92186, 117409, 118471, 125590 e 125754, em 

trâmite perante a Comarca de Nova Mutum/MT. Citado, o executado não se 

manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito na quantia de R$ 

9.861,61 (nove mil oitocentos e sessenta e um real e sessenta e um 

centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000376-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000376-22.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. SHIRLENE 

BENITES ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s no valor total de R$ 

1.669,44 (mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de códigos n° 34132 e 37556, em trâmite 

perante a Comarca de Nova Monte Verde/MT. Citado, o executado não se 

manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito na quantia de R$ 

6.669,44 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012090-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL MAROSTICA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012090-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A):  MARIEL MAROSTICA 

FERNANDES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por MARIEL 

MAROSTICA FERNANDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os regimes de 

plantões, adicionais noturnos e de insalubridade, bem como a restituição 

dos valores descontados com a condenação dos reclamados ao 

pagamento de R$ 8.810,17 (oito mil, oitocentos e dez reais e dezessete 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Vale ressaltar que a ação foi ajuizada em julho/2016, logo, 

ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição 

em relação às parcelas anteriores a julho/2011. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição das parcelas dos períodos anteriores a 

julho/2011. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre o regime de plantão e adicional de insalubridade. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que a 

requerente não comprovou os descontos sobre adicional noturno. 

Extrai-se do demonstrativo de cálculo a existência de impropriedade em 

relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos das verbas, quando deveriam ter sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença, com exclusão dos períodos prescritos. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e regime de plantão (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir à parte autora a soma dos valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre regime de plantão e adicional 

de insalubridade, no período não prescrito, de 07/2011 a 12/2014, e à 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes a partir de 01/2015 até a 

cessação dos descontos, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001685-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAVI SOARES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por DAVI 

SOARES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando seja reconhecida a ilegalidade da 

contribuição previdenciária sobre a gratificação "FDE.COORD.PEDAGOG." 

e, consequente, restituição dos valores no importe de R$ 3.227,44. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. Inobstante o não 

comparecimento dos requeridos à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos sobre a gratificação de função em exercício 

de cargo comissionado de Coordenador Pedagógico no período de 

02/2016 a 12/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 
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do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

d o s  d e s c o n t o s  i n c i d e n t e s  s o b r e  a  g r a t i f i c a ç ã o  d e 

"FDE.COORD.PEDAGOG." no período de 02/2016 a 12/2017, acrescido de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025234-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025234-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS 

BRAGA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ Ação declaratória de inexigibilidade de 

contribuição previdenciária c/c Restituição de valores e pedido de tutela 

antecipada” proposta por ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre a gratificação por dedicação exclusiva 

"FDE.SECRET.ESC/PED", bem como a restituição dos valores descontados 

no total de R$ 13.266,15. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2013, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

09/08/2018. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente aos períodos anteriores a 08/2013. II - MÉRITO A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a gratificação por dedicação exclusiva "FDE.SECRET.ESC/PED", no 

período não prescrito de 08/2013 a 05/2018. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a gratificação por 

dedicação exclusiva "FDE.SECRET.ESC/PED" (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a 

gratificação por dedicação exclusiva "FDE.SECRET.ESC/PED", nos meses 

08/2013 a 12/2014, e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza a partir de 

01/2015 até a cessação dos descontos, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre 

o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005332-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARINI KOZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA OAB - PR82834 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005332-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO MARINI 

KOZAN REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação de obrigação de não fazer cumulada com 

repetição de indébito c/c tutela de urgência inaudita altera pars para fazer 

cessar os descontos previdenciários ilegais” proposta por LUIZ 

GUSTAVO MARINI KOZAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, 

adicional de insalubridade e função de confiança, bem como a restituição, 

em dobro, dos valores descontados no total de R$ 13.534,148. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 
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de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno (período de 11/2014 a 06/2019), 

adicional de insalubridade (período de 11/2016 a 06/2019) e função de 

confiança (período de 07/2017 a 07/2019). Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno, adicional de insalubridade e função de confiança (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao 

autor a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, nos meses 11 e 12/2014, e à 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, adicional de insalubridade e função de confiança, a 

partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA REQUERENTE: ADERSON 

JOSE BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por ADERSON JOSE BARBOSA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento 

do direito à restituição de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada "SUBSIDIO COMIS" e, consequente, restituição dos valores 

descontados no total de R$ 6.903,24. Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. I - LEGITIMIDADE PASSIVA A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade do 

período anterior (até 31/12/2014), razão pela qual ACOLHE-SE a preliminar 

ilegitimidade passiva do ente público para responder por eventuais 

restituições de contribuição previdenciária dos períodos posteriores a 

12/2014. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre verba relativa ao exercício de função comissionada 

"SUBSIDIO COMIS". Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor 

a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre a verba "SUBSIDIO COMIS" no período de 08/2014 a 12/2014, a ser 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007790-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DA SILVA VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007790-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERMES DA SILVA VITALINO 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ ação declaratória de inexigibilidade de contribuição 

previdenciária c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela de evidencia” 

proposta por HERMES DA SILVA VITALINO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados no 

total de R$ 9.615,59 (nove mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e 

nove centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. I – PRESCRIÇÃO A 

jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo 

de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas anteriores a 09/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 16/09/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 09/2014. II 

- MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre o adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença, com exclusão dos meses prescritos. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de setembro a dezembro/2014, e à autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos de mesma 

natureza a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007720-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007720-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MOACIR ARIMATHEIA DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ ação declaratória de inexigibilidade de 

contribuição previdenciária c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela 

de evidencia” proposta por MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno, bem como a restituição dos 

valores descontados nos últimos cinco anos. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 
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1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno a partir de 

08/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004315-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado 

Trata-se de “ação de repetição c/c declaração de indébito c/c liminar 

inaudita altera parte” proposta por WALTER FERREIRA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV, objetivando a 

cessação e restituição dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária, nos últimos cinco anos, sobre a função de dedicação 

exclusiva “FDE.COORD.PEDAGOG.” na importância de R$ 9.149,59. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Rejeita-se a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, eis que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. E, dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento da gratuidade no momento da 

interposição do recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre a função 

de dedicação exclusiva “FDE.COORD.PEDAGOG.”. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Quanto à atualização, o índice utilizado está 

incorreto, haja vista que, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função de dedicação 

exclusiva “FDE.COORD.PEDAGOG.” (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a função 

de dedicação exclusiva “FDE.COORD.PEDAGOG.”, nos períodos descritos 

nos holerites até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503863-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503863-96.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO SEBASTIAO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 9.185,63 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e 

sessenta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 10563549, acrescido de 15% (quinze por cento) de honorários 

sucumbenciais fixados pela TR. Citado, o executado manifestou 

informando não se opôr ao pleito. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor 

de R$ 9.185,63 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos) relativo ao crédito principal e R$ 1.377,84 (mil, trezentos e 

setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente aos honorários 

sucumbenciais (15%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002697-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002697-12.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VANDA FARIAS FERREIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

das Leis 4594/2004 (Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos Profissionais Da 

Secretaria De Educação De Cuiabá) e LC 220/2010 (Dispõe Sobre A Lei 

Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria Municipal De Educação) efetivou 

a reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após leique, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto –STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1][1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002726-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVIS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002726-62.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ROZALVIS ANTUNES DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora 

pública do Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (Dispõe Sobre A Lei 

Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria De Educação De Cuiabá) e LC 
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220/2010 (Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria 

Municipal De Educação) efetivou a reestruturação. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após leique, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto –STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1][1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, 

considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a carreira da 

parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1][1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002728-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARME MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002728-32.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CARME MORAES REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do Município de 

Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 

(Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria De 

Educação De Cuiabá) e LC 220/2010 (Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos 

Profissionais Da Secretaria Municipal De Educação) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após leique, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto –STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1][1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1][1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002729-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RAMOS DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002729-17.2016.8.11.0041 REQUERENTE: KATIA RAMOS DE ARRUDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor 

público do Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (Dispõe Sobre A Lei 

Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria De Educação De Cuiabá) e LC 

220/2010 (Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria 

Municipal De Educação) efetivou a reestruturação. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após leique, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto –STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1][1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, 

considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a carreira da 

parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1][1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002898-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANDA BRITO TATAIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002898-04.2016.8.11.0041 REQUERENTE: RIVANDA BRITO TATAIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 
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que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

das Leis 4594/2004 (Dispõe Sobre A Lei Orgânica Dos Profissionais Da 

Secretaria De Educação De Cuiabá) e LC 220/2010 (Dispõe Sobre A Lei 

Orgânica Dos Profissionais Da Secretaria Municipal De Educação) efetivou 

a reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após leique, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto –STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1][1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1][1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001993-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001993-17.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO ajuizou ação de título executivo de 6 

URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos de códigos nos 125876 e 107391, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Poconé – MT, almejando o recebimento da importância 

atualizada de R$ 5.553,06 (cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e 

seis centavos). Citado, o executado não opôs embargos (id. 25774285). 

Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 06 (seis) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 5.571,06 (cinco mil quinhentos e 

setenta e um reais e seis centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a certidão original na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001706-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO JOSE DE ASSIS 

FILHO REQUERIDO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA (MTPREV), ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por CLAUDIO 

JOSÉ DE ASSIS FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a restituição dos 

valores descontados indevidamente sobre a verba denominada "SUBSIDIO 
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COMIS", no montante de R$ 11.491,06. Citados, os reclamados 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). Inobstante o não comparecimento dos requeridos na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014), razão pela 

qual DECLARA-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para 

responder por restituição de valores posteriores a criação da autarquia. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria identificando-as como "SUBSIDIO COMIS". O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade” (Tese 163). O requerente 

colacionou nos autos fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS". Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, impropriedade no 

demonstrativo de cálculo, eis que o requerente não comprovou o 

recebimento dos décimos terceiros e férias relativos ao cargo "SUBSIDIO 

COMIS", o que deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença, 

com a exclusão das respectivas parcelas. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do 

trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir ao requerente a soma dos descontos 

de contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS" no período de 

02/2017 a 12/2018, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000921-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000921-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial na quantia 09 URH’s referentes aos honorários de defensor 

dativo fixados nos processos de códigos nº 40591, 69204, 92888, 91014, 

66384, 121767 e 36315 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de 

Comodoro/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 8.266,03. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

23352894. Verifica-se que o cálculo de id. 19598487 reajustou o valor da 

URH a partir da tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2018. No 

entanto, a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês 

de fevereiro. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da unidade 

pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, que, para o 

ano de 2019, é de R$ 928,51. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 8.356,59 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012811-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012811-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO GUSTAVO 

FERNANDES MELO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO ajuizou ação de execução de 02 

URH’s referentes aos honorários de defensor dativo fixados no processo 

de código nº 489886, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 1.857,04. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

23462098. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de 

R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 02 (dois) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.857,02 (mil, oitocentos 

e cinquenta e sete reais e dois centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] D i s p o n í v e l : 
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000785-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO DE BRITO DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000785-32.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ACELINO DE BRITO DANTAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença proposto por ACELINO DE BRITO 

DANTAS, objetivando o recebimento do valor atualizado do crédito 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 24996997. Intimado, o 

executado concordou com o cálculo (id. 26412433). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito principal no valor de R$ 2.294,10 (dois mil 

duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos), e os honorários 

sucumbenciais fixados pela Turma Recursal Única em 15% (quinze por 

cento), que perfazem o total de R$ 344,12 (trezentos e quarenta e quatro 

reais e doze centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002357-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002357-23.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIRIVAN DA SILVA NEVES 

RONDON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar proposta 

por NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON em desfavor do MTPREV, 

objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 4.993,30 (quatro 

mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 21887230. Citado, o executado manteve-se inerte. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.993,30 (quatro 

mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos). Defere-se o 

destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, pactuado 

entre as partes, a teor do respectivo contrato juntado no id. 21887238. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009456-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZENIRA JOSE DOS SANTOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009456-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEUZENIRA JOSE DOS SANTOS 

RAMOS RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público municipal - agente de saúde, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública - agente de 

saúde do Município de Cuiabá, objetiva a implantação de diferenças 

oriundas do ato único de conversão de Cruzeiro Real para URV relativo ao 

mês de março de 1994. Ocorre que, o cargo da autora foi criado pela Lei 

4.941/06. Portanto, não há que se falar em defasagem remuneratória. 

Nesse sentido, verifica-se que, além de criar o cargo, a lei promove a 

própria reestruturação na carreira desses servidores públicos municipais. 

A ação foi proposta no ano de 2018. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 
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reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. No mesmo 

sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

5.039/07 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 

(cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com 

amparo no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004468-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004468-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARINA RODRIGUES 

REQUERIDO: CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, CONSELHEIRA INTERINA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SRA. JAQUELINE 

JACOBSEN MARQUES, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). 

Trata-se de ação de obrigação de fazer (concessão de aposentadoria 

especial de professora) c/c pedido de antecipação de tutela e indenização 

de parcelas de abono permanência e aposentadoria, proposta por 

MARINA RODRIGUES em face do Município de Cuiabá, por meio da qual a 

autora pretende seja declarado o direito: " a) Reconhecer os períodos em 

que a requerente esteve em Readaptação, em gozo de licença premio (9 

meses) e de licença médica (120) dias como de efetivo exercício por 

determinação legal - lc 220/2010 - e computados para aposentadoria 

especial de professora como tempo de serviço em exercício de atividade 

de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio; b) 

Reconhecer o direito à aposentadoria e a ilegalidade do indeferimento, 

retroativa à data do requerimento administrativo ou no mínimo a partir da 

data do indeferimento indevido;c) Pagar, de forma indenizada, os 

proventos integrais em paridade com os servidores da atividade, desde a 

data em que a aposentadoria deveria ter sido concedida até a data em que 

a autora for efetivamente aposentada." Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Preliminarmente, no sistema 

dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa 

forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. A controvérsia em análise se 

resume a apurar se assiste à parte reclamante o direito a aposentadoria 

especial de professora e demais reflexos. A questão trazida a Juízo não 

demanda maiores digressões. É cediço que para fins de concessão da 

aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, III, “a”, e § 5º, da 

Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, com a redação 

dada pela Lei nº 11.301/2006, e atual posição do Supremo Tribunal Federal 

adotada no julgamento da ADI nº 3772, julgada em 29/10/2008, deve ser 

computado o tempo de serviço laborado pelos professores (excluídos os 

especialistas em educação) em sala de aula, bem como nas funções de 

direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. 

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da referida 

alteração legislativa, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3772, 

reconhecendo que a atividade do magistério compreende funções que não 

se relacionam diretamente com regência de classe, para fins de 

concessão de aposentadoria especial. Nessa perspectiva, a parte autora 

alega que durante sua vida funcional exerceu por 26 anos, 3 meses e 22 

dias função de professora, pois os períodos de readaptação se 

enquadram na definição de “funções de magistério”. O conjunto probatório 

formado indica que a requerente possui vínculo funcional como 

professora efetiva, foi admitida no dia 07/05/1992 (id. 17731840, pág. 5). 

Constam no id. 17731841, págs. 4 e 5, declaração funcional que aponta 

que a profissional desenvolveu suas funções no apoio e suporte 

pedagógico. Em que pese a requerente colacionar aos autos declarações 

funcionais de que desenvolveu funções de magistério no apoio a 

coordenação pedagógica, apoio a programas educativos, apoio a projetos 

pedagógicos dos professores desenvolvidos em sala de aula e suporte 

pedagógico a projetos de incentivo a leitura, tais funções não se 
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enquadram nas descritas no art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96. A 

aposentadoria com proventos integrais, de professor aos 25 anos de 

serviço, está subordinada ao efetivo exercício em funções de magistério, 

não podendo ser computado, para tal fim, o tempo em que afastado 

dessas funções o servidor exerceu outras atividades administrativas. Nos 

termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, o direito a aposentadoria especial garantido 

aos professores pelo art. 40, III, b, § 5º, da CF deve ser interpretado 

restritivamente, não podendo estender o benefício aos docentes que não 

cumpriram totalmente o tempo de efetivo magistério. Assim, nos termos 

legais resta evidente que a requerente não faz jus a aposentadoria 

especial, em razão de não ter tempo de contribuição no efetivo exercício 

das funções do magistério. Desse modo, enfatizo, uma vez mais, que as 

funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram 

a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de 

ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em 

educação, tendo direito aqueles que as desempenham ao regime especial 

de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, §4º, e 201, §1º, da CF/88, o 

que não é a hipótese dos autos. Nesse contexto, não há como acolher a 

pretensão da requerente, tendo em vista que o direito à aposentadoria 

especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido 

cumulativamente as condições estabelecidas na Constituição Federal e o 

especial requisito temporal no efetivo exercício das específicas funções 

do magistério desempenhadas em estabelecimento de ensino. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012474-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012474-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE AVELINO DOS ANJOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por ELIANE AVELINO DOS ANJOS em desfavor do 

requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, adicional de insalubridade e função confiança, bem 

como a restituição dos valores descontados em dobro do importe de R$ 

8.823,98 (oito mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). No sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma à partir de 1º/1/2015. Em síntese, a requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte autora 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, adicional de 

insalubridade e função confiança, e ainda, o pedido administrativo 

indicando que até o momento segue sem resposta. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, adicional de 

insalubridade e função confiança (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, adicional de insalubridade e função confiança, 

identificado nos holerites, a partir de 01/2015 até a efetiva cessação dos 

descontos, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Cancele-se a 

audiência de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o 

terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007822-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LOPEZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007822-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INACIO LOPEZ DE FREITAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars” proposta por INACIO LOPEZ DE FREITAS em 
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desfavor do requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados 

em dobro no importe de R$ 13.302,48. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). No sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento/indeferimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder 

por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da 

vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. Desse modo, 

DECLARA-SE a ilegitimidade passiva da autarquia para eventuais 

restituições relativas a períodos anteriores a 01/2015. Em síntese, o 

requerente assevera que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária 

maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de 

consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo 

que se falar em restituição dobrada como pretende a parte demandante. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, a partir de 01/2015 até 

o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, acrescido de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A l b u q u e r q u e  e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o 

_________________________________________ [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011040-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011040-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA VAZ DE 

SOUZA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

26869519, sob o fundamento de que houve vício de omissão devido à 

incidência de decisão surpresa em razão do julgamento antecipado, o que 

supostamente não teria permitido a produção de provas. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses da 

parte requerente, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENIMA DA SILVA ALMEIDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002070-60.2018.8.11.0001. REQUERENTE: GENIMA DA SILVA ALMEIDA 

EVANGELISTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 17462548, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão, contradição e erro material, alegando que não houve 

manifestação na sentença acerca dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria especial dispostos na Constituição Federal. Verifica-se que 

o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido, não havendo 

que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista ter 

agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte reclamante buscar 

em recurso próprio a modificação da sentença. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000134-97.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANA BORGES MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 16657145, sob o 
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fundamento de que houve vício de omissão, obscuridade e contradição, 

alegando que na sentença não foram apreciados pontos relevantes para a 

resolução da demanda. Intimada a apresentar contrarrazões aos 

embargos, a parte requerida não se manifestou. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido, não havendo 

que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista ter 

agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte reclamante buscar 

em recurso próprio a modificação da sentença. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500096-21.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR VIEGAS DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500096-21.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOACIR VIEGAS DE PINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003428-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUTGARDIS QUEIROZ DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003428-94.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUTGARDIS QUEIROZ DE 

JESUS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimada a parte embargada permaneceu 

inerte. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DETRAN em 

desfavor da decisão proferida no id. 15782777, sob o fundamento de que 

a sentença padece de omissão quanto à não inclusão do Estado de Mato 

Grosso no dispositivo da sentença, mormente no tocante à 

responsabilidade relativa à suspensão/anulação do IPVA. O embargante 

indica erro material na decisão onde se lê: “Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS pedido 

formulado pela parte autora para DETERMINAR ao DETRAN-MT que 

proceda a baixa do veículo na forma da Resolução nº 011/1998, alterada 

pela 661/2017, todas do CONTRAN, e proceda a suspensão, bem como a 

anulação da obrigação tributária de pagamento do IPVA e do seguro 

obrigatório a partir do ano de 2017 em nome da autora, referente ao 

veículo FLASH/MV ING ELETRIC, Placa OBA3768, Renavam nº. 

00559009259, Chassi 93FELHYACCM000329, ano/fab 2012, cor 

predominante prata. Em, consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487 I, do CPC”. Compulsando 

os autos observa-se que, de fato, houve omissão ao não indicar o Estado 

de Mato Grosso como responsável pela anulação da obrigação tributária 

referente ao IPVA, assim como verifica-se equívoco na data de 

cancelamento dos débitos incidentes sobre o veículo, a ser corrigido de 

ofício, eis que os requerentes só tiveram conhecimento dos fatos após 

suas respectivas citações. Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pelo DETRAN, nos termos do art. 1.022, do 

CPC, para sanar vício na sentença de omissão, passando a ter a seguinte 

redação: “Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

OS PEDIDOS formulados na inicial para determinar ao DETRAN-MT que 

proceda a baixa do registro do veículo: FLASH/MV ING ELETRIC, Placa 

OBA3768, Renavam nº 559009259, Chassi 93FELHYACCM000329, Ano 

2012/2012, Cor Prata, bem como o cancelamento dos débitos de 

licenciamento e seguro obrigatório; e ao ESTADO DE MATO GROSSO que 

promova a anulação dos débitos de IPVA relativos ao mesmo veículo, 

ambos a partir da citação; em consequência, EXTINGUI-SE o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”. 

Republique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022145-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS PENAFORT CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022145-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE MARCOS PENAFORT 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000159-81.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500491-47.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO MARQUES DE JESUS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500502-42.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500502-42.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JANETE PEREIRA FARIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501596-54.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501596-54.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-41.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500084-41.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501090-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501090-49.2013.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO GOMES SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500099-73.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LAZARA DO MENINO JESUS DA 

MATA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500623-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NEVES OAB - MT10036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500623-36.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE LEOCADIO DE MIRANDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do 

crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002235-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002235-78.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503558-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAPELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503558-15.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARLOS CAPELLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0501172-80.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501172-80.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE AQUINO BATISTA 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500187-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500187-14.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIA RODRIGUES DE BRITO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Após o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500295-77.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MACIEL LATORRACA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500295-77.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA MACIEL LATORRACA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500475-93.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENI CLARA MULLER TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500475-93.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: LENI CLARA MULLER TENORIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048656-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GETULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1048656-98.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GILSON GETULIO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força 

do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se 

se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 
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Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004367-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004367-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LENIR DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025931-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025931-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARISTELA DIAS DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora 

pública estadual com vínculo temporário na Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei nº 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Ademais, nos documentos que a 

parte reclamante trouxe aos autos para comprovar sua relação jurídica 

com a administração pública consta que é de contrato temporário (id. 

14711437, pág. 3), não se aplicando a este o direito pleiteado. Ora, a 

relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a administração é por 

determinação constitucional, essencialmente de caráter excepcional e por 

tempo determinado, não se aplicando as mesmas regras estatutárias. 

Trata-se, pois, de uma relação jurídico-administrativa, em que os direitos 

não se confundem com os dos servidores estatutários. Ainda que a parte 

requerente preste serviço por longos anos ao reclamado, não transmuda 

a natureza da relação, muito pelo contrário, aparentemente existe mero 

descumprimento das disposições contidas no art. 37, X, da CF. Assim, da 

análise do contexto probatório, observa-se que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar o vínculo 

estatutário com o Estado, pois dentre os documentos apresentados 

consta o regime especial (contrato temporário), não trazendo quaisquer 

elementos a elidir essa informação. Deste modo, resta claro e inequívoco 

que a relação entre as partes advém de um contrato temporário e, 

portanto, precário. Os contratos temporários não se confundem com os 

vínculos estatutários, impondo-se a improcedência do pedido. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016113-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016113-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIO FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor celetista da extinta COHAB, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 
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nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei nº 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o autor foi 

servidor celetista da COHAB, e através da Lei nº 6.769/1996, a COHAB foi 

extinta e os seus empregados estáveis remanejados para a Secretaria 

Estadual de Infra Estrutura do Estado. Neste caso, tratando-se de 

servidores do SINFRA PCCS/92, a carreira foi reestruturada pela Lei 

Estadual nº 7.554/2001. A ação foi proposta no ano de 2017. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Estadual nº 7.554/2001 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto nº 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036243-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA BEZERRA GRANJEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036243-24.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CELMA BEZERRA GRANJEIRO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, empregada pública da Empresa 

Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da ilegitimidade passiva, 

bem como da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. DECIDO. Reconhece-se a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO, eis que a requerente é servidora da 

empresa pública Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 574, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016), cabendo a esta 

figurar no polo passivo de ação cujo objeto é a recomposição de 

eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão salarial em 

URV. Ante o exposto, acolhe-se a ilegitimidade passiva do ESTADO DE 

MATO GROSSO e EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021332-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021332-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEIVA BRIZOLA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da Secretaria de 

Saúde do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei nº 
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8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora é 

servidora integrante da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde – SUS, cuja carreira foi completamente reestruturada pelas Leis 

nos 7.360/2000 e 8.269/2004. A ação foi proposta no ano de 2017. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

das Leis nos 7.360/2000 e 8.269/2004 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, 

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUI-SE o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001804-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001804-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: EDER DIAS PRADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de servidor público militar, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público militar do Estado 

de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a 

publicação da Lei Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano 

de 2015. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 
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Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003743-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES (AUTOR(A))

AGRICOLA PAES DE BARROS SOBRINHO (AUTOR(A))

GILDA COLMAM SOARES (AUTOR(A))

FRANCISCO SATURNINO AZEUEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003743-36.2016.8.11.0041 AUTOR(A): AGRICOLA PAES DE BARROS 

SOBRINHO, ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES, GILDA COLMAM 

SOARES, FRANCISCO SATURNINO AZEVEDO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Os 

autores, servidores públicos aposentados do Estado de Mato Grosso, 

postulam a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, os autores 

Gilda Golman Soares e Franscisco Saturnino de Azevedo são integrantes 

da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja 

carreira foi completamente reestruturada pelas Leis nos 7.360/2000 e 

8.269/2004. O autor Astrogildo Salvaterra Flores, servidor público militar 

do Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 15/12/2005, 

com a publicação da Lei Complementar nº 231/2005. Quanto ao autor, 

Agrícola Paes de Barros Sobrinho, servidor da extinta SANEMAT, a 

alteração foi efetivada pela Lei nº 7.358/2000. A ação foi proposta no ano 

de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência das leis reestruturadoras das carreiras dos autores e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com 

o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000299-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA BENEDITA BRITO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000299-92.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KEDMA BENEDITA BRITO DE 
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AGUIAR RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei nº 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis nº 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência das 

leis que reestruturaram a carreira da parte autora e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003934-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE PROSPERO AMUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003934-81.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA CRISTINA DE PROSPERO 

AMUI RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública municipal da Secretaria de Saúde, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei nº 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública da Secretaria 

de Saúde do Município de Cuiabá, teve a carreira reestruturada aos 

18/12/2009, com a publicação da LC nº 200/2009. A ação foi proposta no 

ano de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 
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CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais 

Estaduais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo precedente qualificado do STF (RE 

561836/RN), “o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público.” 2. Considerando que houve 

reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do 

magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido 

proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da 

reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da 

prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas. 3. Honorários 

advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, 

observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 5036439.06.2017.8.09.0097 – 

5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado em: 05-04-2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, recentemente transitado em 

julgado, consagrou o entendimento acerca do direito dos servidores 

públicos à recomposição da defasagem eventualmente ocorrida com a 

conversão da moeda, limitada, por sua vez, à lei que reestrutura a 

remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões remuneratórios 2 - No 

presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que tratou sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do 

Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma nova tabela vencimental, 

assim, atua ela como limitadora no tempo, para fins da contagem do prazo 

prescricional. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. g.n. 

(TJTO – Apelação Cível n.º 0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Relatora: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 

BARBOSA, Publicado em: 28-05-2019). Nesse contexto, considerando 

que entre a vigência da LC nº 200/2009 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, 

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, sem 

resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001535-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001535-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WEVERTO GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação declaratória de verba indenizatória de fardamento 

objetivando o recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos 

vencimentos nos anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados 

de juros e correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar 231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o 

auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 
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APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002787-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EUCLIDES LUIZ TOREZAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 
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AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002448-16.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IZAK PIRES RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 
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beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002133-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ABEL ZENI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação 

declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 
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dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1031915-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIUZA DE MORAES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031915-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DENIUZA DE MORAES 

MACEDO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de 

cobrança do terço constitucional retroativo c/c obrigação de fazer” 

proposta por DENIUZA DE MORAES MACEDO em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ na qual pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o 

total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias retroativos aos últimos 5 

(cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se ao julgamento. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/ FALTA DE INTERESSE No caso em tela, por 

tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço 

constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, 

mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação, consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Assim, não 

há que se falar em prescrição, haja vista os pedidos serem de 

pagamentos relativos aos últimos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. 

No que tange ao interesse de agir, este encontra-se presente no momento 

em que a requerente pretende o recebimento da verba não paga pelo 

reclamado, sob alegação de ser indevida. Superadas as preliminares, 

passa-se à análise do mérito. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A parte autora relata que é professora da 

rede municipal e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 

(trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer 

o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 

dias de férias, dos últimos cinco anos. A Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010, 

cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 

48, nestes termos: Art. 48 O professor e os demais profissionais em 

efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo: a) 

quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário 

escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o 

calendário escolar. (g.n.) Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal 

confirma que o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de 

férias, independente de solicitação: Art. 49 Independente de solicitação, 

será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um 

adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de 

férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados 

temporariamente o disposto neste artigo. (g.n.) Bem se vê, portanto, que o 

terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período 

efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de 

professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias, 

sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. A 

respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser 

devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) 

dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 
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referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017.) grifei No mesmo 

sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT e 

considerando que houve o pagamento para a parte reclamante do terço 

constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o terço 

constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos períodos de 

10/2012 a 2017, uma vez que assiste direito aos professores o 

recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias 

de férias, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Ressalta-se, 

ainda, que a PORTARIA Nº 687/2016/GS/SME não pode afastar o direito 

concedido na Lei Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei 

Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. 

Rejeita-se, contudo, o pedido de incorporação do terço constitucional 

sobre todo o período de férias de 45 dias, sob pena de violação à Súmula 

Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.). Indefere-se o requerimento de inversão do 

ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 

(quinze) dias de férias referente ao período de 10/2012 a 2017, a ser 

crescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, 

e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do gozo de cada férias; e, 

por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para juntar o cálculo, 

compensando o valor do terço constitucional pago sobre os trinta dias de 

férias, as fichas financeiras de 10/2012 a 2017 e seu histórico funcional, 

para fins de futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002119-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CREUZENI DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$11.664,97 (onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais 

e noventa e sete centavos), conforme planilha de cálculo id. 20895473. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 20895473) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 20895473, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$11.664,97 (onze mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027627-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1027627-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA REQUERIDO: INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 20240620, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, obscuridade e contradição, 

alegando que na sentença não foram apreciados pontos relevantes para a 

continuidade da demanda no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, bem ainda pela ausência de intimação da parte autora para se 

manifestar acerca do declínio de competência. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido, não havendo 

que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista ter 

agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte reclamante buscar 

em recurso próprio a modificação da sentença. A inexistência de vício 

(art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500360-72.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500360-72.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: OSVALDO FRANCISCO DO 

CARMO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000373-04.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA ADIMAR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 16830005, sob o fundamento de que houve vício 

por omissão na sentença, onde supostamente deveria determinar a 

incidência do TR sobre os valores devidos. A parte embargada 

apresentou contrarrazões aos embargos, postulando pelo não 

acolhimento das razões expostas. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por deixar de servir aos interesses da parte embargante, 

portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002240-32.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO RAINHO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 23054965, sob o fundamento de que 

houve vício na sentença que determinou a incidência do IGP-DI/FGV sobre 

os valores devidos. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por 

deixar de servir aos interesses da parte requerente, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSA TAQUES OLIVEIRA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002374-59.2018.8.11.0001. INTERESSADO: CELIA ROSA TAQUES 

OLIVEIRA GOMES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 23851734, sob o fundamento de que houve vício 

por omissão na sentença, onde supostamente teria ocorrido decisão 

surpresa em virtude de sua ausência na audiência de conciliação. A parte 

embargada apresentou contrarrazões aos embargos, postulando pelo 

desprovimento das razões esposadas. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por deixar de servir aos interesses da parte embargante, 

portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002099-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT12246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002099-13.2018.8.11.0001. REQUERENTE: SHEILA CRISTIANE DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 16831964, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e erro material, decorrente de suposta análise equivocada 

quanto à documentação carreada aos autos. Intimada, a parte reclamada 

não apresentou contrarrazões aos embargos opostos. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses do 

requerente, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-37.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000181-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 23054964, sob o 

fundamento de que houve vício na sentença que determinou a incidência 

do IGP-DI/FGV sobre os valores devidos. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por deixar de servir aos interesses da parte requerente, 

portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LORENA DE CASTRO TENCA OAB - RO5483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001102-30.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JENIFFER DE CASTRO TENCA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 16831964, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão por supostamente não ter sido 

analisada a documentação carreada aos autos. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses do 

requerente, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002079-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002079-22.2018.8.11.0001. REQUERENTE: DINALVA BENEDITA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

17078730, sob o fundamento de que houve vício de omissão, decorrente 

do não preenchimento dos requisitos para a concessão da licença prêmio 

a parte autora. Intimada, a parte reclamante apresentou contrarrazões, 

postulando pela manutenção da sentença e o desprovimento dos 

embargos opostos. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por 

deixar de servir aos interesses do requerente, portanto, a decisão deve 

ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000951-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000951-64.2018.8.11.0001. REQUERENTE: IRANI JOSE DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

26002015, sob o fundamento de que houve vício de omissão e 

contradição, alegando erro do Juízo ao ter reconhecido prescrição das 

parcelas anteriores a 2013 erroneamente. Verifica-se que o dispositivo da 

decisão está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar 

em omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses do 

requerente, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados, devendo a sentença ser combatida com 

recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição 

dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE ARRUDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000470-04.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ROSILENE DE ARRUDA 

ASSUNCAO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 16830020, sob o fundamento de que houve vício 

de contradição, decorrente de não determinação do ressarcimento dos 

valores descontados da folha salarial do autor. A parte reclamada 
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apresentou manifestação espontânea, apresentando ciência da sentença 

e requerendo o desprovimento dos embargos opostos pelo autor. 

Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os 

elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a 

solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 

1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 

Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado na 

apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000325-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO OAB - MT4919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000325-45.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: JOAO RAIMUNDO 

NASHENVENG PINHEIRO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 16829744, sob o fundamento de que houve vício 

de contradição, alegando que a sentença entra em contradição ao acolher 

a ilegitimidade do município e a declarar incompetente este Juízo. Segundo 

entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos embargos 

de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que 

compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada 

e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse 

conceito, portanto, o entendimento do magistrado na apreciação da prova. 

Nesse sentido, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos 

com a finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via 

recursal utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer 

dos elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000468-34.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOANISE DOMINGAS 

FLANOFA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 24403175, sob o fundamento de que houve vício 

de contradição, decorrente de não determinação do ressarcimento dos 

valores descontados da folha salarial do autor. Segundo entendimento do 

STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é 

a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a 

estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução 

que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o 

entendimento do magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, 

verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com a 

finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via recursal 

utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos 

elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500777-88.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIEGE CORREA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500777-88.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LIEGE CORREA DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500310-12.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500310-12.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CECILIA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002240-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002240-32.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO RAINHO JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

23054965, sob o fundamento de que houve vício na sentença, onde 

supostamente deveria determinar a incidência do IPCA-E sobre os valores 

devidos. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar de 

servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão deve ser 

combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) 

impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500963-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARIA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500963-14.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: SIRLENE MARIA ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASUZO INADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014517-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MASUZO INADA REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA 

FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS ajuizada por 

MASUZO INADA contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, 

qualificados nos autos. A requerente postulou pela desistência da ação 

(id. 27788899). É a síntese. Decido. É cediço que havendo a estabilização 

subjetiva da lide por meio da formalização da angularização processual, 

deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado 

pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos 

Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Inexistindo 

óbice legal, HOMOLOGA-SE, por sentença, a desistência da ação, para 

que produza os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002945-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002945-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSA DAMACENA 

DUARTE DE SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. 

Trata-se de reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na 

qual a parte autora postula ordem judicial que determine a suspensão de 

descontos indevidos, bem como a restituição dos valores já descontados. 

Intimada para apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha 

resultado no indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o 

interesse de agir e que há pretensão resistida, a parte autora respondeu 

que não o fará porque considera indevida a exigência, haja vista que lhe é 

facultado optar entre a via judicial e a administrativa. O Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é compatível 

com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos da tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 
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vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002888-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002888-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMIRSON DE CAMPOS 

NUNES JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. 

Trata-se de reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na 

qual a parte autora postula ordem judicial que determine a suspensão de 

descontos indevidos, bem como a restituição dos valores já descontados. 

Intimada para apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha 

resultado no indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o 

interesse de agir e que há pretensão resistida, a parte autora respondeu 

que não o fará porque considera indevida a exigência, haja vista que lhe é 

facultado optar entre a via judicial e a administrativa. O Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é compatível 

com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos da tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 
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de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001078-70.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001078-70.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014518-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY GONCALVES DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014518-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUANY GONCALVES DE 

ALMEIDA ARAUJO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS ajuizada por LUANY GONÇALVES ARAUJO 

contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, qualificados nos autos. 

A requerente postulou pela desistência da ação (id. 25566223). É a 

síntese. Decido. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por 

meio da formalização da angularização processual, deve-se buscar a 

anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido de 

desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 
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julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Inexistindo 

óbice legal, HOMOLOGA-SE, por sentença, a desistência da ação, para 

que produza os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041931-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1041931-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLEIDE NUNES DA CRUZ REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da parte 

autora para emendar a inicial. Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007836-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1007836-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: EXPEDITO FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela reclamada em desfavor da 

decisão proferida no id. 27331026, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão, considerando que em sede de contestação não foi apreciada 

a preliminar alegando incompetência do Município de Cuiabá para atender a 

demanda. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar 

de servir aos interesses do embargante, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados, devendo a sentença 

ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504147-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - PR59657 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE CASSIA AZEVEDO DE MELLO OAB - PR62500 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARA CRISTINA XAVIER DE AMORIM OAB - 007.140.881-96 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504147-07.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA DE ALMEIDA XAVIER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do 

crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001874-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VIEIRA MUNDIUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001874-33.2019.8.11.0041. REQUERENTE: HELIO VIEIRA MUNDIUM 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela reclamada em desfavor da 

decisão proferida no id. 25242645, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão, considerando que não houve a aplicação correta do artigo 

257 do CTB no presente caso, sem distinguir a responsabilidade entre o 

proprietário e o terceiro que conduzia o veículo. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses do 

embargante, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados, devendo a sentença ser combatida por 

recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição 

dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000155-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000155-44.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: IRANI ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.355,69 

(quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 12656941. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13534359). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.355,69 (quatro 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001095-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001095-72.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO PINTO SOBRINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$31.367,84 

(trinta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro reais), 

conforme planilha de cálculo id. 20561663. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 20561663) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 20561663, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$31.367,84 (trinta e um mil trezentos e sessenta e 

sete reais e oitenta e quatro reais). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000842-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000842-84.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WANDERLEY PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$39.602,17 (trinta e nove mil seiscentos e dois reais e dezessete 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 12617137. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13942169). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$39.602,17 (trinta 

e nove mil seiscentos e dois reais e dezessete centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002118-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEMES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002118-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO LEMES SANTANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$11.664,33 

(onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 22616137. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 22616137) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 22616137, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$11.664,33 (onze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 

trinta e três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001588-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001588-83.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: WELITON DE ALMEIDA SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500354-31.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN CARDOSO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500354-31.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: VANDERLAN CARDOSO DE 

FARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR ARCANJO CERQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

FRANCINEIA MARIA CERQUEIRA OAB - 925.638.051-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-41.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ CESAR ARCANJO 

CERQUEIRA REPRESENTANTE: FRANCINEIA MARIA CERQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$29.738,23 (vinte e nove mil setecentos e trinta e oito reais 

e vinte e três centavos), conforme planilha de cálculo id. 25106261. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

27240475). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$29.738,23 (vinte e nove mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e três 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001603-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001603-52.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: WELITON DE ALMEIDA SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003608-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003608-24.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE BARBOZA SALES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 27442065, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser 

restituídos valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como 

determinar a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam 

descontos posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da 

parte embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-82.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CRISTIANO ORTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000674-82.2017.8.11.0001. REQUERENTE: PLINIO CRISTIANO ORTT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimada, a parte embargada não 

apresentou contrarrazões. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

14177524, sob o fundamento de que houve vício ao proferir a sentença, 

onde supostamente deveria determinar a incidência do IPCA-E sobre os 

valores devidos e afastar o índice da TR. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por deixar de servir aos interesses da parte embargante 

ou divergência quanto aos precedentes apresentados, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001600-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001600-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ADEMIR GOMES DE MOURA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões, 

postulando pela improcedência dos embargos em virtude da violação do 

princípio da dialeticidade. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

26325666, sob o fundamento de que houve vício por omissão, contradição 

e obscuridade do Juízo ao conceder o benefício postulado pelo autor, a 

título de licença prêmio, sem a observância quanto a contratação ocorrida 

na época do fato, razão pela qual requer o afastamento da condenação 

imposta. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido, não havendo que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, tendo em vista ter agido nos limites legais da 

ação, portanto, deve a parte embargante buscar em recurso próprio a 

modificação da sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500981-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERRER DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500981-98.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADRIANA FERRER DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501325-16.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501325-16.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: NUBIA SANTANA DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O executado realizou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou, concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500306-72.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO WELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500306-72.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURO WELLER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 1476405, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição, decorrente da 

discrepância do valor pretendido em inicial com o que fora atribuído em 

sentença. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 
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embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002330-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002330-11.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: THYAGO JORGE MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISION - COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000313-31.2018.8.11.0001. REQUERENTE: VISION - COMERCIAL E 

SERVICOS EIRELI - ME REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 16831090, sob o fundamento de que houve vício 

de contradição, decorrente da inobservância da norma vigente à época do 

fato. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo 

dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os 

elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a 

solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 

1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 

Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado na 

apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001825-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ALEXANDRA GAMA RAMIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001825-49.2018.8.11.0001. REQUERENTE: KATIA ALEXANDRA GAMA 

RAMIL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamada em desfavor da decisão proferida no id. 

16999275, sob o fundamento de que houve vício ao proferir a sentença, 

onde supostamente deveria determinar a incidência do TR sobre os 

valores devidos e afastar o índice do IPCA. Verifica-se que o dispositivo 

da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão por deixar de servir aos interesses da parte embargante 

ou divergência quanto aos precedentes apresentados, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020933-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1020933-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSEFA MARIA DE AMORIM 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Intimada, a parte reclamada apresentou contrarrazões, 

postulando pela improcedência dos embargos em virtude da inexistência 

de omissão na sentença. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela reclamante em desfavor da decisão proferida no id. 

22827022, sob o fundamento de que houve vício por omissão e 

contradição ao reconhecer a prescrição do feito, sem observar a 

necessidade da reestruturação financeira da carreira como marco 

temporal para contagem do URV. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido, não havendo que se falar em 

omissão ou contradição, tendo em vista ter agido nos limites legais da 

ação, portanto, deve a parte embargante buscar em recurso próprio a 

modificação da sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000793-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000793-09.2018.8.11.0001. REQUERENTE: VALTER JOAQUIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 25305597, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão na sentença, onde supostamente deveria determinar a 

incidência do IPCA-E sobre os valores devidos e afastar o índice da TR. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar de servir 

aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão deve ser 

combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) 

impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002452-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002452-53.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ORAIDE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

25179102, sob o fundamento de que houve vício de omissão devido “a 

não demonstração da existência de distinção do presente processo em 

relação aos precedentes jurisprudenciais demonstrados na petição inicial”. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por deixar de servir 

aos interesses do requerente, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados, devendo a sentença 

ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001900-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DEBORA SOARES FLORIANO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 27423715, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e contradição, alegando erro do Juízo ao negado a restituição 

dos valores descontados referentes a gratificação, bem ainda a suposta 

ausência de análise do pedido de multa por descumprimento da liminar. 

Verifica-se que o dispositivo da decisão está nos exatos limites do pedido 

inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por deixar de 

servir aos interesses da requerente, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados, devendo a sentença 

ser combatida com recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500461-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500461-41.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: NELITA BANDEIRA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Intimada para manifestar acerca do 

presente, a parte embargada não apresentou contrarrazões. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 11361462, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e contradição na sentença, onde supostamente deveria 

determinar a incidência juros de mora com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, correção 

monetária pelo mesmo índice, observando as modulações com o IPCA-E e 

condenação em honorários. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da parte 

embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003067-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003067-14.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 
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Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500187-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE REGINA DE ALBUQUERQUE FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500187-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSINETE REGINA DE 

ALBUQUERQUE FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O executado realizou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou, concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011726-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZZA CASTILHO PAIVA VILAS BOAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011726-86.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANDREZZA CASTILHO PAIVA 

VILAS BOAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos 

de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 23054965, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, onde 

supostamente deveriam ser restituídos valores não somente incidentes 

sobre insalubridade, bem como determinar a incidência do IPCA sobre os 

valores devidos e que não hajam descontos posteriores da mesma 

espécie. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035650-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035650-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): KARLA SILVA OLIVEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 25179102, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, devido ao não 

acolhimento do pedido de cancelamento da audiência de conciliação. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da requerente, portanto, não há que se 

falar em divergência quanto aos precedentes apresentados, devendo a 

sentença ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018147-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018147-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARINA RODRIGUES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 27351517, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, devido ao não 

acolhimento do pedido de cancelamento da audiência de conciliação. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da requerente, portanto, não há que se 

falar em divergência quanto aos precedentes apresentados, devendo a 

sentença ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012052-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GASPAR CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1012052-46.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ELENIL GASPAR CEBALHO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 26990554, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser restituídos 

valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como determinar 

a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam descontos 

posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da parte 

embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011286-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHE LINO CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011286-90.2016.8.11.0041. AUTOR(A): RUTHE LINO CUSTODIO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 27270538, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser restituídos 

valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como determinar 

a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam descontos 

posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da parte 

embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002611-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002611-41.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE GONCALVES DE 

MELO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 27442053, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser 

restituídos valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como 

determinar a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam 

descontos posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da 

parte embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003476-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): VIVIANE BRITO DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 27442570, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser 

restituídos valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como 

determinar a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam 

descontos posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da 

parte embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012270-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1012270-74.2016.8.11.0041. AUTOR(A): LAERCIO GOMES REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 27090876, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão e contradição, onde supostamente deveriam ser restituídos 
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valores não somente incidentes sobre insalubridade, bem como determinar 

a incidência do IPCA sobre os valores devidos e que não hajam descontos 

posteriores da mesma espécie. Verifica-se que o dispositivo da sentença 

está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em 

omissão ou contradição por deixar de servir aos interesses da parte 

embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. 

A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017913-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIKTOR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017913-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE VIKTOR CARDOSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

27303247, sob o fundamento de que houve vício de contradição e 

obscuridade, por não haver acolhido a tese apresentada em inicial. 

Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os 

elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a 

solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 

1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 

Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado na 

apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001462-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ALESSANDRO BORGES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 27365412, sob o fundamento de que houve vício 

de omissão devido ao julgamento do processo ter supostamente se 

pautado em fato diverso do que foi posto em exame nos autos. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses do 

requerente, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados, devendo a sentença ser combatida por 

recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição 

dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502403-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELTH FABIANO OLIVEIRA ESCOLASTICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502403-74.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ROOSEVELTH FABIANO 

OLIVEIRA ESCOLASTICO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 5.293,24 (cinco mil duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 24792090. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 26365571). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 5.293,24 (cinco mil 

duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000002-74.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.484,43 

(cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro e quarenta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12480030. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 15749032). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.484,43 (cinco mil quatrocentos 

e oitenta e quatro e quarenta e três centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 
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inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000425-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000425-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ROGER DOSS EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$2.729,64 (dois mil setecentos e vinte 

e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo 

id. 17382248. O Executado concordou com o cálculo apresentado pela 

exequente. (ID 26338962). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.729,64 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e 

quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503905-48.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503905-48.2015.8.11.0001 REQUERENTE: EDNO BARBOSA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da 

Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de 8.398,37 (oito mil trezentos e noventa e 

oito reais e trinta e sete centavos), conforme planilha de cálculo id. 

12469283. O Executado concordou com o cálculo apresentado pela 

exequente. (ID 15411447). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de 8.398,37 (oito mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000237-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CASSIA HERVATIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000237-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VIVIANE DE CASSIA 

HERVATIM CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$2.659,94 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos), conforme planilha de cálculo id. 23214694. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

25202384). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.659,94 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000697-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000697-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VILSON TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$8.817,68 (oito mil e oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 23213680. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 25801839). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.817,68 (oito mil e 

oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1003258-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003258-25.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO RICARDO RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$3.805,01 

(três mil oitocentos e cinco e um centavo), conforme planilha de cálculo id. 

23730707. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 23730707) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 23730707, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.805,01 (três mil 

oitocentos e cinco e um centavo). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014725-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVYT DE OLIVEIRA TOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014725-12.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: DEIVYT DE OLIVEIRA TOME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.656,57 

(quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 1466710. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 16077847). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.656,57 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500706-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ORMOND RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500706-23.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: NEUZA ORMOND RIBEIRO 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$4.656,57 (quatro mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 1466710. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (Id. 1466710) apresentada pela parte exequente 

está em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser 

considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação 

da parte executada, in casu, o de ID 1466710, pois a partir daí tem-se a 

preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.656,57 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000767-79.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCILENE MORAES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000767-79.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCILENE MORAES DA CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$14.078,59 

(quatorze mil, setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 23556587. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 24709489). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$14.078,59 (quatorze mil, setenta e 

oito reais e cinquenta e nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500077-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500077-78.2014.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCA ALVES DE 

OLIVEIRA NERES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$2.496,09 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 13007285. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13844972). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.496,09 (dois mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e nove centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000573-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL RIBEIRO PRIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000573-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCEL RIBEIRO PRIMO DE 

SOUZA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$6.275,99 (seis mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 21333930. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 21333930) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 21333930, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$6.275,99 (seis mil duzentos e setenta e cinco reais e 

noventa e nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000808-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000808-75.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIFAS JOSE RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$869,12 

(oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 22001666. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 22001666) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 22001666, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$869,12 (oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000210-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RAMOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000210-24.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA RAMOS DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.886,70 

(seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 23175522. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 23175522) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 23175522, pois a partir daí 
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tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.886,70 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FRANCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001679-42.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GONCALO FRANCA PEREIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$17.159,97 

(dezessete mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12780316. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 16047546). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$17.159,97 (dezessete mil cento e 

cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502430-57.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502430-57.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RHAYGINO SARLY RODRIGUES 

SETUBAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$10.546,75 

(dez mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11318683. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 17008913). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$10.546,75 (dez mil quinhentos e quarenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002320-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERENICE DE OLIVEIRA DUPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002320-64.2016.8.11.0001 REQUERENTE: VERENICE DE OLIVEIRA 

DUPONT REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$10.788,08 (dez mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 14892962. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 16101365). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.788,08 (dez mil setecentos e 

oitenta e oito reais e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 
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Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001452-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEIK NABOR BARROS JOAQUIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001452-86.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FEIK NABOR BARROS JOAQUIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$10.777,07 

(dez mil setecentos e setenta e sete reais e sete centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 17459551. O Executado concordou com a 

execução (Id. 12892198). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$10.777,07 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e sete 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$1.616,56 (um mil seiscentos e dezesseis reais e 

cinquenta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505943-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505943-67.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DINALVA ALVES DE MOURA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.813,21 

(dois mil oitocentos e treze reais e vinte e um centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 20086481. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 20086481) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 20086481, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.813,21 (dois mil oitocentos e treze reais e vinte e um centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504297-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEM JOSE LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504297-22.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDEM JOSE LEMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.813,28 

(seis mil oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 13393999. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 16298604). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$6.813,28 (seis mil oitocentos e treze reais e vinte e 

oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002040-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA TORE NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002040-25.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VERA LUCIA TORE NEGRAO 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$1.018,51 (um mil e dezoito reais e cinquenta e um centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 24317495. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 24993192). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.018,51 (um mil e dezoito reais e 

cinquenta e um centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504913-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAMONIER DE FIGUEIREDO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504913-60.2015.8.11.0001 REQUERENTE: LAMONIER DE FIGUEIREDO 

SALES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.861,53 

(cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12470693. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12470693) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12470693, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$5.861,53 (cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e 

cinquenta e três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001434-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA CONCEICAO SILVA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016-O (ADVOGADO(A))

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001434-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ESTER DA CONCEICAO SILVA 

REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$10.587,64 

(dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 20784917. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 20784917) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 20784917, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$10.587,64 (dez mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta 

e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001512-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENISON BRITO ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001512-25.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GENISON BRITO ALVES LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$307,95 

(trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 13933081. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (Id. 13933081) apresentada pela parte exequente 

está em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser 

considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação 

da parte executada, in casu, o de ID 13933081, pois a partir daí tem-se a 

preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$307,95 (trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505029-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONIZETE THIBERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505029-03.2014.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO DONIZETE THIBERIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$13.143,05 

(treze mil cento e quarenta e três reais e cinco centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 14276877. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14276877) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 14276877, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$13.143,05 (treze mil cento e quarenta e três reais e cinco centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000259-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL OUTO MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000259-36.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOEL OUTO MATOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$14.592,64 

(catorze mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 15094574. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 20969129). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$14.592,64 (catorze mil 

quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002767-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE RODRIGUES DE SOUZA ROSSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002767-81.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANE RODRIGUES DE SOUZA 

ROSSINI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$4.989,52 (quatro mil novecentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 21806919. O Executado concordou com o cálculo apresentado 

pela exequente. (ID 25637540). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$4.989,52 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000206-84.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDERSON LUIS DE CAMPOS 

BARBOSA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$4.762,64 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos), conforme planilha de cálculo id. 18556798. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

18556798) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

18556798, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.762,64 (quatro mil setecentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000065-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA REGINA BASTOS 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$33.912,26 

(trinta e três mil novecentos e doze reais e vinte e seis centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 25383393. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 25545034). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$33.912,26 (trinta e três mil 

novecentos e doze reais e vinte e seis centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503737-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENES ALVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))
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JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503737-46.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: DENES ALVES DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$10.590,91 (dez mil quinhentos e noventa reais e noventa e um 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14385211. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 16293890). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.590,91 (dez mil 

quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500498-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI PERES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500498-34.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JOSELI PERES LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.955,02 

(seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 14382327. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14382327) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 14382327, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.955,02 (seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dois 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504345-44.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXAO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504345-44.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WALDIR FELIX DE OLIVEIRA 

PAIXAO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$7.233,19 (sete mil duzentos e trinta e três reais e dezenove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 12643825. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12643825) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12643825, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$7.233,19 (sete mil duzentos e trinta e três reais e dezenove 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000612-76.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIMAR BORGES 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$2.231,28 (dois mil duzentos e trinta e um reais e vinte e oito 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14461678. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14461678) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14461678, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.231,28 (dois mil duzentos e trinta e um reais e vinte e oito 
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centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501068-88.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501068-88.2013.8.11.0001 REQUERENTE: DJALMA VIEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$21.667,39 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta 

e nove centavos), conforme planilha de cálculo id. 12615847. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

12615847) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

12615847, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$21.667,39 (vinte e um mil, 

seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0504485-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504485-78.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GISELE MARINHO DA CRUZ 

PAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$28.840,50 

(vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12553837. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12553837) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12553837, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$28.840,50 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta 

reais e cinquenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002987-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENEAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002987-16.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO ENEAS DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.873,20 

(cinco mil oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 15369705. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 16057665). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$5.873,20 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais 

e vinte centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 
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inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505142-20.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES VIEIRA SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505142-20.2015.8.11.0001 REQUERENTE: INES VIEIRA SERPA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$11.162,22 

(onze mil cento e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 516352. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 516352) apresentada pela parte 

exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que deve 

ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 516352, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$11.162,22 (onze mil cento e sessenta e dois reais e vinte e dois 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027537-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027537-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WENDER FELIPE DE FRANCA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). WENDER 

FELIPE DE FRANCA ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração de 

Trânsito em desfavor do DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a nulidade do auto de infração nº 7579 e demais atos 

derivados, bem como indenização por danos morais. Citados, os 

requeridos não compareceram na audiência de conciliação, mas 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de 

aplicar os efeitos da revelia. Prima facie destaca-se a legitimidade passiva 

do DETRAN, uma vez que é o órgão responsável pela inserção e baixa 

das informações nos prontuários da CNH dos motoristas habilitados. Alega 

o requerente que prontamente aceitou fazer o bafômetro, mas foi autuado 

pela autoridade policial no dia 01/01/2018, como incurso no artigo 165-A 

do CTB (Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou 

outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra 

substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.). Dispõe a Lei 

nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) que: “Art. 281. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste 

Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 

infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se 

considerado inconsistente ou irregular;(...)” Ao que se depreende da 

documentação acostada aos autos a aplicação da penalidade decorre da 

negativa do requerente em ser submetido ao teste do bafômetro. 

Considerando que o requerente não impugnou as contestações e 

documentos e não apresentou prova em sentido contrário, resta inalterada 

a consistência do auto de infração MTA0200035-7579/00. Cumpre 

destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e 

legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para 

desconstituir a presunção, mediante demonstração inequívoca da 

incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a 

caracterizar a nulidade do auto de infração. Em caso similar, no qual se 

discutiu a legalidade de ato administrativo, o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios proferiu acórdão no mesmo sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR 

SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REALIZAÇÃO DE TESTE DE 

BAFÔMETRO OU DE EXAME DE SANGUE. DESNECESSIDADE. 

CARACTERIZAÇÃO PELO AGENTE DE TRÂNSITO MEDIANTE NOTÓRIOS 

SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO 

LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZ DE LEVANTAR 

QUALQUER SUSPEITA ACERCA DA HIGIDEZ DO ATO. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O recorrente impugna a veracidade do conteúdo da 

autuação ao afirmar que não estava embriagado no momento em que foi 

abordado pelos policiais, mas não apresenta qualquer prova capaz de 

levantar qualquer suspeita sobre a higidez do ato, que possa levar à sua 

invalidade. 2. Como se sabe, o ato administrativo goza da presunção de 

legitimidade, sendo ônus do administrado demonstrar que os fatos 

aduzidos pela Administração não correspondem à verdade. Tal presunção 

que só pode ser relativizada diante de situações em que o administrado 

tenha dificuldades ou mesmo esteja impossibilitado de fazer prova em 

contrário, o que há de ser constatado depois que a produção das provas 

de seu interesse sejam realizadas. 3.. Exsurge evidente a 

desnecessidade da realização de teste de bafômetro ou de exame de 

sangue para a caracterização da infração prevista no seu art. 165 do 

Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficiente a presença de notórios 

sinais de embriaguez, atestada pelo agente de trânsito, nos termos do § 2º 

do Art. 277 do CTB. 4. Recurso conhecido e improvido. 

(20100020183294AGI, Relator ARLINDO MARES, 2ª Turma Cível, julgado 

em 15/12/2010, DJ 11/01/2011 p. 316) (g.n.) Na espécie, a parte autora 

não logrou demonstrar qualquer ilegalidade do ato administrativo 

impugnado. Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. No caso em tela, não vislumbra-se a lesão a 

nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a 

alegação de dano moral. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, resolvendo mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004510-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA BISPO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004510-74.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO 

COSTA BISPO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de “ação declaratória c/c indenização por 

danos materiais” proposta por MARCELO COSTA BISPO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento do direito e 

respectivo pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos 

cinco anos. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A parte autora relata que é servidor público da 

categoria dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso e exerce a função de vigilante lotado na rede pública de ensino 

desde 2005. Informa que a unidade escolar na qual desempenha suas 

funções é ambiente perigoso, razão pela qual entende fazer jus ao 

adicional de periculosidade. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso, estabelece que: “Art. 87. Os servidores que trabalham 

com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos 

termos da legislação pertinente. § 1º O servidor que fizer jus a mais de um 

adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação 

pertinente. § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade 

cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a 

sua concessão. (...) Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, 

insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações 

especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.” (g.n.) 

Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de 

periculosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis 

aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o 

percentual. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de 

norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da 

administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da 

CLT aos servidores estatutários. Cumpre acrescentar, por oportuno, que 

na lei regulamentadora da carreira do autor - Lei Complementar nº 50/1998 

- não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de 

periculosidade, vejamos: “Art. 7º São atribuições do Técnico 

Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (...) II - 

Apoio Administrativo Educacional: (...) d) Vigilância, cujas principais 

atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das 

unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades 

escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do 

patrimônio público;” (g.n.) Assim, ante a ausência de regulamentação no 

âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos 

servidores públicos lotados no cargo de Apoio Administrativo Educacional 

- Vigilante da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato 

Grosso, improcedem os pedidos. Por fim, indefere-se o pedido de 

produção de prova pericial, por ser, nesse momento, totalmente 

contraproducente, eis que o pagamento do respectivo adicional pressupõe 

embasamento normativo no âmbito estadual. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001620-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACEROU PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001620-20.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON MACEROU PASSOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$38.446,64 

(trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 22717017. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 22717017) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 22717017, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$38.446,64 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais 

e sessenta e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000505-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000505-61.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA SONIA CASTRILLON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$11.961,07 

(onze mil novecentos e sessenta e um reais e sete centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 24317495. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 25304069). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$11.961,07 (onze mil novecentos e sessenta e um 

reais e sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001780-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO POLTRONIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LUIS CASTELAN OAB - SP225917 (ADVOGADO(A))

CLAUCIA POLTRONIERI OAB - SP357891 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001780-79.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CAMILO POLTRONIERI 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$16.145,14 (dezesseis mil, cento e 

quarenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme planilha de cálculo 

id. 13985533. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 13985533) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 13985533, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$16.145,14 

(dezesseis mil cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505019-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505019-22.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO BORGES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$17.040,44 

(dezessete mil quarenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 12462616. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12462616) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 12462616, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$17.040,44 (dezessete mil quarenta reais e quarenta e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503546-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503546-98.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GUILHERME ODILON GAHYVA 

DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$4.599,45 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e 

cinco centavos), conforme planilha de cálculo id. 13466465. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 17010241). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 
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condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.599,45 (quatro mil 

quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002779-66.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ROSINA STEFANELLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$12.626,18 

(doze mil seiscentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 14306071. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14306071) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 14306071, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$12.626,18 (doze mil seiscentos e vinte e seis reais e dezoito centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000203-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000203-66.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ODAIR FRANCISCO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$19.706,93 

(dezenove mil setecentos e seis reais e noventa e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 15014268. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 15014268) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 15014268, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$19.706,93 (dezenove mil setecentos e seis reais e noventa e 

três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003103-56.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ROSARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003103-56.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: TEREZA ROSARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.967,92 

(oito mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11514275. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11514275) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11514275, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$8.967,92 (oito mil novecentos e sessenta e sete 

reais e noventa e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006282-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006282-72.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: JOAO RODRIGUES DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.480,40 

(cinco mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 13179676. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 13179676) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 13179676, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$5.480,40 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 
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honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001572-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001572-95.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIDE FERREIRA DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.381,42 (mil 

trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 11497191. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11497191) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 11497191, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.381,42 (mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-10.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RIZZIOLLI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001567-10.2016.8.11.0001 REQUERENTE: VIVIAN RIZZIOLLI CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$9.011,24 

(nove mil onze reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 14465324. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se 

que a planilha de cálculo (Id. 14465324) apresentada pela parte exequente 

está em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser 

considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação 

da parte executada, in casu, o de ID 14465324, pois a partir daí tem-se a 

preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.011,24 (nove mil onze 

reais e vinte e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003238-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA SIMEONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003238-68.2016.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA PEREIRA SIMEONE 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$5.878,06 

(cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 12555146. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 15729850). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.878,06 (cinco mil oitocentos e 

setenta e oito reais e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500925-36.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500925-36.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500150-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ OAB - MT14983-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500150-50.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.908,82 

(quatro mil novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 14358392. O Executado concordou com a 

execução (Id. 16298607). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$4.908,82 (quatro mil novecentos e oito reais e oitenta e dois 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$736,32 (setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502067-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGILSON AZIZES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502067-70.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: AGILSON AZIZES FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$7.967,04 

(sete mil novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 13249032. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 15388251). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.967,04 (sete mil novecentos e 

sessenta e sete reais e quatro centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000904-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000904-27.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE AGUIAR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$14.812,68 

(quatorze mil oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11813466. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11813466) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11813466, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$14.812,68 (quatorze mil oitocentos e doze reais e 

sessenta e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503903-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON GUILHERME CRISOSTOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503903-78.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ELTON GUILHERME 

CRISOSTOMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$11.097,45 (onze mil e noventa e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14386480. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14386480) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14386480, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$11.097,45 (onze mil e noventa e sete reais e quarenta e cinco 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505189-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505189-91.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.157,89 

(oito mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12469924. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 15385077). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$8.157,89 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505011-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO ALVES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505011-45.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CLARINDO ALVES DE CASTRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$15.790,00 

(quinze mil setecentos e noventa reais), conforme planilha de cálculo id. 

12468218. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 12468218) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 12468218, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$15.790,00 (quinze mil 

setecentos e noventa reais). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001836-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001836-78.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LOECY ENNES BOAVENTURA 

DE AMORIM EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.139,22 

(seis mil cento e trinta nove reais e vinte dois centavos) e de honorários 

sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 22977150. O Executado concordou com a execução (Id. 

26358281). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.139,22 (seis mil cento e trinta nove reais e vinte dois centavos) e os 

honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor 

R$920,88 (novecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001168-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DANTAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001168-10.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE SOUZA DANTAS FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$5.761,83 (cinco mil setecentos e sessenta e um reais e 

oitenta e três centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o 

valor da condenação, conforme planilha de cálculo id. 22788484. O 

Executado concordou com a execução (Id. 24284713). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$5.761,83 (cinco mil setecentos e sessenta e um 

reais e oitenta e três centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$864,27 (oitocentos e sessenta e 

quatro reais e vinte e sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0502900-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502900-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SAULO ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000870-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON ALVES PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000870-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WEVERSON ALVES PIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.608,55 (mil 

seiscentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e de honorários 

sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 23061786. Citado, o Executado não opôs embargos. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.608,55 (mil seiscentos 

e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e os honorários sucumbenciais 

fixados em 15% (quinze por cento) no valor R$ 241,28 (duzentos e 

quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503901-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DE CARVALHO WOLKMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503901-11.2015.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO EDUARDO DE 

CARVALHO WOLKMER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$10.525,79 (dez mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14391785. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14391785) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14391785, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$10.525,79 (dez mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e 

nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504903-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504903-16.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JULIO MARTINS DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$8.547,92 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e 

dois centavos), conforme planilha de cálculo id. 14437189. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 16301135). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.547,92 (oito mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504300-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504300-40.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$5.745,04 (cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatros 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14093781. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14093781) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14093781, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$5.745,04 (cinco mil setecentos e quarenta e cinco 

reais e quatros centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500800-63.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500800-63.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO NUNES DIAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.474,36 

(oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12278628. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12278628) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12278628, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$8.474,36 (oito mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000245-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDI PRECILIANA PAVANELLI ZUBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000245-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIDI PRECILIANA PAVANELLI 

ZUBLER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$3.835,08 

(três mil oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 24291308. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 24291308) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 24291308, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.835,08 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000924-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDESIO MORAES DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000924-81.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EUDESIO MORAES DO COUTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$767,17 

(setecentos e sessenta sete reais e dezessete centavos) e de honorários 

sucumbenciais no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme 

planilha de cálculo id. 23074326. O Executado concordou com a execução 

(Id. 23074326). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$767,17 (setecentos e sessenta sete reais e dezessete centavos) e os 

honorários sucumbenciais no valor R$1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000553-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE CASSIA HEINST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000553-20.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA DE CASSIA HEINST 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$4.925,41 (quatro mil novecentos e 

vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) e de honorários 

sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 23211412. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 23211412) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 23211412, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.925,41 (quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$738,81 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002542-32.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO HUBNER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$40.380,11 

(quarenta mil trezentos e oitenta reais e onze centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 13952420. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 13952420) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 13952420, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$40.380,11 (quarenta mil trezentos e oitenta reais e onze centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002531-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002531-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$12.773,04 (doze mil setecentos e 

setenta e três reais e quatro centavos), conforme planilha de cálculo id. 

23744807. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 23744807) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 23744807, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$12.773,04 (doze mil 

setecentos e setenta e três reais e quatro centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504088-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GLEICY FERNANDA DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504088-53.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GLEICY FERNANDA DA SILVA 

ARRUDA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$6.375,80 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 10566748. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10566748) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10566748, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$6.375,80 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e 

oitenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001428-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VILELA D OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001428-24.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON VILELA D OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.690,06 

(oito mil seiscentos e noventa reais e seis centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 12271457. O Executado concordou com o cálculo apresentado 

pela exequente. (ID 12633289). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$8.690,06 (oito mil seiscentos e noventa reais e seis 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502147-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ROSALVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502147-34.2015.8.11.0001 REQUERENTE: LOURIVALDO ROSALVO DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$3.987,79 

(três mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12615691. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 14539893). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.987,79 (três mil novecentos e 

oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503542-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503542-61.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIEL VINICIUS SALUSTIANO 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$4.600,10 (quatro mil seiscentos reais e dez centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 13465515. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 13465515) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 13465515, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.600,10 (quatro mil seiscentos reais e dez centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504339-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PINTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504339-71.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOVENTINO PINTO DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 
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sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.151,88 

(dois mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 25551071. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 26649997). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.151,88 (dois mil cento e cinquenta e um reais e 

oitenta e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503448-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503448-16.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: NIVALDO MARQUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$15.927,15 

(quinze mil novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 12223866. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 12223866) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 12223866, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$15.927,15 (quinze mil novecentos e vinte e sete 

reais e quinze centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 10% 

(quinze por cento) no valor R$1.349,80 (mil trezentos e quarenta e nove 

reais e oitenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000925-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000925-66.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO JORGE DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$3.339,67 

(três mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 23072204. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 23072204) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 23072204, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$3.339,67 (três mil trezentos e trinta e nove reais e 

sessenta e sete centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$500,95 (quinhentos reais e noventa e 

cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038896-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038896-62.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

CARLOS DE BRITO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidor público municipal da Secretaria Municipal de Gestão, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, com as publicações das 

Leis Complementares nº 93/2003 e 152/2007, efetivou a reestruturação da 

carreira dos profissionais da Secretaria Municipal de Gestão. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 
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de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002316-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARNABE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002316-04.2016.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO BARNABE DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, pensionista de servidor 

público estadual da Carreira Militar, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, com as publicações 

das Leis Complementares nº 71/2000 e 273/2007, efetivou a 

reestruturação da carreira dos profissionais da carreira militar. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029980-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA OAB - 080.802.401-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029980-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELLIS BENTO DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ELLIS BENTO DE 

OLIVEIRA representado por seu curador e genitor ANTONIO BENTO DE 

OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a 

conversão em pecúnia referente às férias integrais do período de 1998 e 

1999, acrescidas do respectivo terço constitucional, e, férias 

proporcionais de 09/12 avos, referentes ao ano 2000, tudo no montante 

atualizado de R$ 19.346,67 (dezenove mil trezentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e sete centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que as férias não gozadas 

durante o serviço público geram direito a conversão em pecúnia no 

momento da aposentadoria. Neste sentido, seguem julgados do nosso 

Tribunal: “...Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as 

vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda 

Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.” (Ag 125344/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015). Verifica-se que no id. 

10070877 há a informação que o requerente foi aposentado por invalidez 

em 14/11/2000, quando passou a ter então direito de cobrar judicialmente 

as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) 

constitucional. Aduz o requerente ser incapaz, assim, não corre 

prescrição de que trata o art. 3° do Código Civil. Entretanto, verifica-se que 

não restou demonstrada a incapacidade do autor no período entre a 

aposentadoria (14/11/2000) e a propositura da ação interdição (2009), eis 

que somente restou legalmente representado por curador após o lapso 

prescricional que de deu em 14/11/2005. Desse modo, transcorrido o 

lapso temporal legal, sem que a parte autora apontasse qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva, constata-se que a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 

20.910/1932. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. 

PAGAMENTO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 

APOSENTADORIA. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A 

TÍTULO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. ... 4. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não 

gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes.... (Processo: REsp 

1322857 BA 2012/0096805-8. Relator(a): Ministra ELIANA CALMON. 

Julgamento: 24/09/2013. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. 

Publicação: DJe 01/10/2013). Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL 

DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitado em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003493-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RITA FERREIRA DE MATOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DE OLIVEIRA PAMPADO CASQUEL BERLOFFA OAB - 

SP203166 (ADVOGADO(A))

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003493-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PATRICIA RITA FERREIRA DE 

MATOS OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, IBFC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação anulatória de ato 

administrativo proposta por ZULEI NAZARIO CANDIDO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

FORMACAO E CAPACITACAO, almejando a correção de sua redação e 

atribuição da nota correspondente, bem como para que, se constatada 

que a pontuação obtida seja suficiente, lhe seja permitido passar para a 

próxima fase do certame e demais subsequentes, para cargo de 

professora da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato 

Grosso, Edital 01/2017. A liminar foi deferida. Citados os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade 

uma vez que o Estado de Mato Grosso e a IBFC são partes legítimas para 

figurar no polo passivo da ação. Isto porque, o fato de o Estado ter 

delegado a execução do certame a IBFC, não o exime da responsabilidade 

em relação ao concurso público, haja vista que o Instituto é mero executor 

do concurso público, não atuando em nome próprio, mas por delegação. 

Já o IBFC, porquanto na qualidade de executora do concurso, constate-se 

também sua responsabilidade, por conseguinte, sua legitimadade passiva. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. O Edital nº 01/2017 – SEDUC (id. 17260265) estabelece as normas 

relativas à realização do concurso público para provimento de vagas e 

cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, 

técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional. O 

item 8.3.2 do Edital trata das regras e determinações exigidas para que os 

candidatos às vagas de Professor de Educação Básica e Técnico 

Administrativo Educacional tenham a prova discursiva corrigida e, 

consequentemente, permaneçam no certame. Assevera a requerente que 

foi eliminada do certame por obter nota zero na redação (prova 

discursiva), sendo que tal nota foi-lhe atribuída por ter extrapolado o limite 

de linhas no campo destinado ao preenchimento da redação, razão pela 

qual sua redação não foi lida e corrigida, tendo ingressado com recurso 

administrativo a fim de reverter esta situação, porém o mesmo foi 

indeferido sem exposição de motivos, mantendo a nota zero. Afirma que 

tal ato viola o disposto em edital, uma vez que não havia previsão de 

atribuição de nota zero ao candidato que excedesse o número de linhas, 

ao contrário, o edital previa que a banca examinadora desconsiderasse 

para efeito de avaliação, qualquer fragmento do texto escrito fora do local 

apropriado, portanto apenas deveria ser desconsiderado o fragmento da 

redação que ultrapassou o limite de linhas previsto para esta etapa, e o 
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remanescente da redação corrigida normalmente. A requerida em 

contestação afirma que “apesar da candidata ter extrapolado o limite de 

linhas no campo destinado ao preenchimento da folha de redação, este 

não foi o motivo pelo qual foi lhe atribuído nota zero, mas, porque o “texto 

não se enquadra na tipologia, não é dissertativo argumentativo.” Nesse 

sentido, prevê o edital: 8.3.2. Será atribuída nota zero às Questões e/ou 

Redação: a) que estiver em branco; b) cujo conteúdo versar sobre tema 

diverso do estabelecido; c) que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova 

Discursiva; (...) Extrai-se do conjunto probatório que a autora não 

comprova que a atribuição da nota zero na redação se deu por 

extrapolação do limite de linhas no campo destinado ao seu 

preenchimento, uma vez que sequer junta o recurso administrativo ou a 

resposta da banca ao recurso para confirmar suas alegações. Assim, não 

se vislumbra qualquer ilegalidade no ato que desclassificou a requerente 

quanto à correção de sua prova discursiva e atribuição da nota zero na 

redação haja vista que a extrapolação do limite de linhas se adequa às 

regras estabelecidas no item 8.3.2, "c", do edital. Ademais, a atuação do 

Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

execução, formulação e correção das provas. Ante a natureza vinculativa 

do Edital, há impedimento para que modifique a decisão administrativa de 

desclassificação da requerente do certame. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IHONETH MABACO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002146-21.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IHONETH MABACO ANTUNES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc, Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação cominatória para cumprimento 

de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, requerendo a 

realização de “cirurgia para Retirada do Óleo de Silicone e Facectomia com 

Implante de Lente Intra Ocular, concomitante com aplicação de injeção 

intra-vítrea”, uma vez que já passou por ato cirúrgico de vitrectomia e o 

óleo não foi retirado no tempo, evoluindo novamente com baixa acuidade 

visual e catarata. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico 

– NAT concluiu que “do que se pode extrair dos autos, concluímos que 

pode haver URGÊNCIA na realização do procedimento de facectomia, 

retirada de óleo de silicone, aplicação das duas injeções intraoculares 

faltantes e tudo o mais que se fizer necessário para evitar a perda da 

visão da autora.” (ID 11903733). Citados os reclamados, somente o 

Município apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do 

interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se ao julgamento. O Munícipio suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, todavia, não merece ser acolhida, pois é pacífico o 

entendimento da responsabilidade solidária dos entes federativos para 

assegurar o acesso à saúde. Superada as preliminares, passa-se ao 

mérito. Inicialmente, é importante frisar que o cumprimento da liminar não 

gera a extinção do feito. Neste sentido é a jurisprudência: (...) Não há 

como se falar em perda do objeto da ação por ter o Recorrente cumprido 

com a obrigação, por força da decisão judicial liminar. O direito à saúde é 

direito fundamental da pessoa, garantido pela Constituição Federal a todo 

cidadão e impõe ao Estado o dever fundamental de sua prestação. (...) 

(TJ/MT, Apelação/Reexame Necessário 72228/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado 

no DJE 11/11/2015) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO – REJEITADA – 

CIRURGIA - DEVER CONSTITUCIONAL - PLEITO PROCEDENTE - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SÁUDE – GARANTIA 

CONSTITUCIONAL – (...) O cumprimento pela parte requerida, de obrigação 

fixada liminarmente pelo Poder Judiciário, não ocasiona a perda do objeto, 

pois ainda persiste o interesse de agir da parte postulante (TJRS - Apel e 

RN nº 70042484840 e Agr. Instr. Nº 70042860288). (...) (TJ/MT, Ap 

125290/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014) O 

direito à saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico 

de todo cidadão, em seu artigo 196[1], sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197[2] da Carta 

Magna. Destaca-se, portanto, a necessidade de se implantar um sistema 

de saúde que dê a todos os cidadãos a possibilidade de ter um tratamento 

médico adequado e de qualidade, por ser esta uma obrigação do Estado, 

de maneira que não se pode deixar ao desamparo as pessoas, 

especialmente as carentes e necessitadas. É cediço, pois, que o usuário 

do SUS tem direito a um atendimento que permita o seu tratamento de 

forma adequada, pois, estamos diante de um direito indisponível e 

auto-aplicável. Destarte, é dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos 

artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). No 

id. 14517077 o Município informa que foi marcada consulta com 

oftalmologia na data de 01/08/2018 para verificação de tratamento a ser 

dispensado na parte autora. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a providenciarem, conforme 

prescrição médica que instrui o pedido, o tratamento consistente na 

realização de cirurgia para Retirada do Óleo de Silicone e Facectomia com 

Implante de Lente Intra Ocular, concomitante com aplicação de injeção 

intra-vítrea no olho esquerdo da requerente, em rede pública ou particular 

de saúde, credenciada ou não ao SUS, a seu custo e ônus, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Devendo-se observar o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos 

etc, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 196. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação [2] Art. 197. São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002134-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002134-07.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação ordinária c/c 

pedido de liminar proposta por JOAO ALVES DA SILVA em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT e MUNICIPIO DE CUIABA, objetivando a declaração 

de nulidade dos Autos de Infração nos 000300-E024668542-7455/00, 

000300-E023717846-7455/00  emi t i das  pe lo  DNIT ,  UF-PA 

204830-A30184901-5185/01 e P 48 103342 emitida pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, bem como, a 

pontuação correspondente do prontuário do Autor, (CNH nº 01033358849) 

e determinar que a primeira Ré(“Detran”), em definitivo, autorize o 

licenciamento do veículo de placas NTX 8807, independentemente do 

pagamento da multa. Citados, os requeridos apresentaram contestação. A 

liminar foi indeferida. Passa-se ao julgamento. Primeiramente, antes de 

adentrar no mérito da lide, impõe-se o enfrentamento da preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/MT e do Município de Cuiabá. 

Na hipótese dos autos, evidencia-se a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT referentes as infrações 000300-E024668542-7455/00, 

000300-E023717846-7455/00 foram produzidos pelo DNIT, UF-PA 

204830-A30184901-5185/01 e P 48 103342 e do Município de Cuiabá para 

responder por multas de trânsito que não são de suas competências e 

atribuições, eis que os autos de infrações 000300-E024668542-7455/00, 

000300-E023717846-7455/00 foram produzidos pelo DNIT e a multa UF-PA 

204830-A30184901-5185/01, pelo Estado do Pará, sendo destes a 

competência. Assim, eventual ação anulatória de ato administrativo ou 

qualquer outra a ser proposta pelo requerente deve ser ajuizada em face 

dos entes públicos responsáveis pelo ato rechaçado. Passa-se a análise 

da legalidade do Auto de Infração nº P 48 103342 de responsabilidade do 

Município de Cuiabá, bem como da autorização do licenciamento do veículo 

de placas NTX 8807. Compulsando os autos, verifica-se a juntada de 

documentos apresentados pela requerida, descrevendo o número dos 

autos de infração, as datas e horários, bem como o histórico de envio das 

notificações das infrações. Em relação ao Auto de Infração nº L43232152, 

ocorrido em 18/02/2016, foi expedida notificação no dia 10/03/2016 (id. 

16243396) e, em relação ao Auto de Infração nº P-48-177066, cuja 

infração ocorreu em 14/02/2017, foi expedida notificação no dia 

03/03/2017 (id. 16243405). Assim, denota-se que, ao contrário do que 

alega o requerente, houve o envio das notificações dentro do prazo 

estabelecido na legislação vigente, conforme dispõe a Lei nº 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro – CTB): Art. 281. A autoridade de trânsito, 

na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua 

circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 

penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação. Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade. § 1º A notificação devolvida por desatualização 

do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos 

os efeitos. § 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de 

repartições consulares de carreira e de representações de organismos 

internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das 

Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos 

valores, no caso de multa. § 3º Sempre que a penalidade de multa for 

imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a 

notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo 

seu pagamento. § 4º Da notificação deverá constar a data do término do 

prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que 

não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da 

penalidade. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) § 5º No caso de 

penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data 

para o recolhimento de seu valor. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Assim, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente somente se evidenciado traços de irregularidade no 

processo de imposição da infração, o que não restou provado nos autos, 

eis que o procedimento foi realizado de forma correta, com expedição das 

notificações no prazo de 30 dias, no endereço do proprietário indicado no 

sistema. Assim, improcede o pedido de anulação das multas discutidas 

nestes autos, haja vista que não restou comprovada qualquer 

irregularidade. Cumpre destacar ainda que os atos administrativos gozam 

de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada 

produzir prova contrária para desconstituir a presunção, mediante 

demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da 

existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de 

infração. O § 2º do artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua: 

“O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos aos tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Assim sendo, o indeferimento do licenciamento do 

veículo do requerente em virtude da pendência de pagamento de multa de 

trânsito inserida na base estadual de dados do DETRAN é ato 

administrativo amparado na legislação de regência, que não pode ser 

tachado de ilegal ou abusivo. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039504-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (AUTOR(A))

DIANE TONIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1039504-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIANE TONIOLO, JOZANE 

TONIOLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde –SUS do Estado de Mato Grosso e dos Profissionais da 

Área Instrumental do Governo (Área Meio), postulam a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 
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que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, as autoras, servidoras públicas estaduais 

da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde-SUS de Mato 

Grosso e dos Profissionais da Área Instrumental do Governo (Área Meio), 

tiveram a carreira reestruturada com as publicações das Leis n° 7.360, de 

14 de dezembro de 2000 e n° 8.269, de 29 de dezembro de 2004 (SUS) e 

Lei nº 7.461, de 13 de julho de 2001 (Área Meio). A ação foi proposta no 

ano de 2018 passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo 

superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, 

inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002816-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002816-02.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVERCINA 

PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por EVERCINA PEREIRA DA 

SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão em 

pecúnia de 90 (noventa) dias de Licença-Prêmio referente aos 

quinquênios de 2010/2015. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. É cediço que a licença-prêmio gera direito a 

conversão em pecúnia quando não usufruído durante o vínculo sob o 

regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo prescricional 

a partir da aposentadoria. A autora, aposentada, pleiteia o direito a 

licença-prêmio não usufruída. Noticia que, apesar de requerer 

administrativamente as verbas, o requerido não efetuou o pagamento até o 

momento (id. 11683118). Contudo, analisando detidamente os autos, 

verifica-se do ato de aposentadoria da autora que esta foi estabilizada 

constitucionalmente, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições 

Transitórias da Constituição Federal em 1988, ocasião em que foi 

transposto para o Regime Jurídico Estatutário. A licença prêmio é 

vantagem concedida aos servidores que ingressaram na Administração 

Pública por meio de concurso público. Veja-se decisão do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE 

EXCEPCIONAL - LICENÇA-PRÊMIO – CONTRATAÇÃO PELO REGIME 

CELETISTA - VÍNCULO ESTATUTÁRIO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não faz jus à 

indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas, aquele que foi admitido 

no serviço público municipal pelo regime celetista, embora tenha adquirido 

a estabilidade por força do art. 19 do ADCT, uma vez que tal condição, 

não lhe confere o status de servidor ocupante de cargo de provimento 

efetivo, aprovado mediante concurso público. (Ap 20430/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, 

Publicado no DJE 21/03/2014). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR 

NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público 

possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às 

vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (RE 558873 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 

DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015) (...) 3. Estabilidade: artigos 41 da 

Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas 

modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 

41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter 

efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da 

estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, 

para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, 

prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele 

servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes 

da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no 

preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui 

somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora 

admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a 

progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as 

condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o 
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qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é 

titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma 

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela 

estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não 

tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, 

quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço 

prestado no período de estabilidade excepcional, como título. (...) (RE 

167635, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 

17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP-00732) O 

art. 19, do ADCT e seu § 1º, estabelecem: “Art. 19 – Os servidores 

públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 

exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco 

anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no 

art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 

(grifo não pertencente ao texto de origem) Parágrafo único – Os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, para o cumprimento do disposto neste 

artigo, farão a devida adequação em seus quadros funcionais” Nessa 

vertente, restou reconhecido ao autor o direito à estabilidade 

extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 

do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no 

serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se distancia do da 

efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em 

concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede 

a procedência da almejada progressão, porquanto tal direito não restou 

estendido aos estabilizados. A única garantia que o constituinte conferiu a 

este grupo de servidores, é a de permanecer no serviço público. Neste 

norte os direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em 

benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser 

estendidos aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT. Em 

outras palavras, ainda que ocupante de cargo público, não é o autor 

servidor efetivo, conforme assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob 

a relatoria do Ministro Roberto Barroso: “O Supremo Tribunal Federal já 

firmou entendimento de que, aquele que preenchera as condições 

exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o 

qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo”. 

(STF, AgR no AI Nº 681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014). (g.n) 

No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior: “RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. 

ESTABILIDADE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL 

(QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. 

ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 1º da Lei Estadual nº 

11.847/91 do Estado do Ceará impõe, como requisito indispensável para a 

aquisição da gratificação de função, a titularidade de cargo efetivo, não 

compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. 

Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a 

concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, 

não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos 

servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, 

Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 

03.03.2008). (g.n) Nesse contexto, é preciso destacar que, consoante 

entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o servidor público 

que adquire estabilidade não possui cargo ou integra carreira, e, por isso, 

não faz jus a licença-prêmio devidas aos servidores efetivos. Ora, se a 

licença prêmio não se aplica aos servidores estabilizados por meio de 

previsão constitucional, Destarte, o pleito se mostra improcedente, haja 

vista que a sua situação não pode ser confundida com os servidores 

estatutários que prestaram concurso público. Esclarece-se que o que se 

tem visto na prática é o tratamento desordenado e desigual da 

Administração Pública aos servidores estabilizados; não há uniformidade 

no tratamento e alguns acabam sendo equiparados a servidores efetivos, 

muitos deles aposentados; no entanto, tais equívocos não servem de 

fundamento para que o Poder Judiciário deixe de aplicar a lei ao caso 

concreto. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023815-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO DA ROSA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023815-10.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ERVINO DA 

ROSA RIBEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidor público estadual da Carreira de Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso da Secretaria de Estado de Educação, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público estadual da 

Carreira de Profissionais da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação, teve a carreira reestruturada com a publicação da Lei 

Complementar Estadual nº 50/1998. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 
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Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 50/1998 e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com 

o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem". Ante o exposto, DECLARA-SE A PRESCRIÇÃO da pretensão e 

EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001326-08.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTO BRANDAO DOS 

SANTOS REIS RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor 

público municipal da Secretaria Municipal de Educação, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, com a publicação da Lei 

Complementar nº 220/2010, efetivou a reestruturação da carreira dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003644-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLINO VIRGILIO NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003644-32.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BARTOLINO 
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VIRGILIO NEVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, 

integrante da categoria servidor público municipal com vínculo temporário 

na Secretária Municipal de Saúde, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e 

decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. Ademais, 

os documentos que a parte reclamante trouxe aos autos para comprovar 

sua relação jurídica com a Administração consta que é por meio de 

contrato temporário (id. 4824876, pág. 3), não se aplicando a estes o 

direito pleiteado. Ora, a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e 

a Administração é por determinação constitucional, essencialmente de 

caráter excepcional e por tempo determinado, não se aplicando as 

mesmas regras estatutárias. Trata-se, pois, de uma relação 

jurídico-administrativa, em que os direitos não se confundem com os dos 

servidores estatutários. Ainda que a parte requerente preste serviços por 

longos anos ao reclamado, não transmuda a natureza da relação, muito 

pelo contrário, aparentemente existe um descumprimento das disposições 

contidas no art. 37, X, da CF. Inclusive, no id. 24292523 - pág. 19, que traz 

os dados funcionais da parte autora consta expressamente que o tipo de 

vínculo é por meio de contrato temporário. Da análise do contexto 

probatório, observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da 

prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil, no sentido de comprovar o seu vínculo efetivo com o 

Estado, pois dentre os documentos apresentados consta como regime 

especial (contrato temporário), não trazendo quaisquer elementos a elidir 

essa informação. Deste modo, resta claro e inequívoco que a relação 

entre as partes advém de um contrato temporário e, portanto, precário. Os 

contratos temporários não se confundem com os vínculos estatutários, 

impondo-se a improcedência do pedido. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001296-70.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELIETE ALVES DA SILVA REU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora público municipal 

aposentada, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com as 

publicações das Leis Complementares nº 154/2007 e 369/2014, efetivou a 

reestruturação da carreira instrumental da área meio do Poder Executivo 

do Município de Cuiabá. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 
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Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020497-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA OAB - MT24227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020497-48.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DAVID JOSE DE MAGALHAES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação ordinária proposta por DAVID 

JOSE DE MAGALHAES, servidor público municipal, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação das Leis 

Complementares 093/03, 094/03, 152/07, 153/07, 154/07 e 156/07 (DISPÕE 

SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e demais) efetivou a reestruturação da carreira da 

parte autora. A ação foi proposta em 2019, passados mais de cinco anos 

da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de 

trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES GONCALVES CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000136-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA PIRES GONCALVES 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de repetição de 

indébito previdenciário com pedido de tutela antecipada” proposta por 

MARIA PIRES GONÇALVES CORREA DA COSTA em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO para fazer cessar os descontos previdenciários 

sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

janeiro/2013 a novembro/2017, bem como a restituição em dobro dos 

valores descontados no total de R$ 31.591,68 (trinta e um mil quinhentos e 

noventa e um reais e sessenta e oito centavos). Citado, o requerido 

deixou de comparecer na audiência de conciliação, porém apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 
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revelia. Reconhece-se de plano a ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso para responder a ação quanto às verbas pleiteadas do período de 

janeiro/2015 a novembro/2017, uma vez que, após a edição da LC nº 

560/2014, a competência para a restituição da contribuição previdenciária 

deste período é do MT PREV. A contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões está regulamentada no §21, do art. 40, da 

Constituição Federal, nos seguintes moldes: Art. 40. (...) § 18. Incidirá 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante. Destarte, o § 21 

estabelece uma espécie de exceção ao §18 aos portadores de doenças 

incapacitantes, devendo ser calculada a contribuição previdenciária 

apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo do teto do 

RGPS. É a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA 

APOSENTADORIA — SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA 

INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL — 

LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE 

OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL DO 

RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o entendimento 

reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição 

previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença 

incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do 

Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão 

somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido 

aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 

40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, é de 

rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu a segurança. 

Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). A parte 

autora demonstrou ser aposentada e portadora de doença incapacitante, 

bem como vem sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária 

sobre o teto para os benefícios do regime geral de previdência social. 

Portanto, faz jus à restituição dos valores cobrados a maior pelo requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, do período de janeiro/2013 a 

dezembro/2014. Quanto ao índice atualizador, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Frisa-se que, o presente 

entendimento se coaduna com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “(...) Sobre o indébito 

incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão 

de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, 

com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas; 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores de 

contribuição previdenciária que não superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para o regime geral da previdência social, referente aos 

meses de janeiro/2013 a dezembro/2014, mediante comprovação, 

acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos 

o demonstrativo com o cálculo do valor nos exatos termos da sentença. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014541-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DO CARMO CRUZ AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD OAB - MT9913/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014541-56.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ILZA DO CARMO CRUZ AMORIM 

REU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE CUIABA/MT, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública 

municipal aposentada, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – 

CUIABÁ-PREV não apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a 

ausência de contestação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A 

requerente é servidora pública municipal aposentada, portanto, cabe ao 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ figurar no polo passivo de ação cujo objeto é a 

reposição de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão 

salarial em URV. Ademais, necessário ressaltar a extinção da autarquia 

CUIABÁ PREV sendo sua competência transferida à Secretaria Municipal 

de Gestão. Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ilegitimidade 

passiva do requerido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV e EXTINGUE-SE o 

processo na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034306-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034306-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. O 

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- SINDPEN/MT, representante dos integrantes da categoria dos 

serv idores púb l icos estadual  p ro f i ss iona is  do  s is tema 

prisional/penitenciário do Estado de Mato Grosso (agentes penitenciários), 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, os autores, da 

categoria dos servidores públicos estadual profissionais do sistema 

prisional/penitenciário do Estado de Mato Grosso (agentes penitenciários), 

teve a carreira reestruturada pelas Leis n° 8.089, de 20 de janeiro de 2004 

e n° 8.260, de 28 de dezembro de 2004. A ação foi proposta no ano de 

2018, passados mais de cinco anos da vigência das referidas leis. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo 

superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, 

inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003917-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MIGUELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003917-45.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIA MIGUELINA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a 

carreira reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei 

Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016 passados 

mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 
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mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029615-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029615-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEBERSON NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação 

à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público militar do Estado de Mato Grosso, teve 

a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a publicação da Lei 

Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2018 passados 

mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004493-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MOURA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004493-38.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANE MOURA GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a 

carreira reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei 

Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016 passados 

mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002690-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MAMEDE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002690-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LENIR MAMEDE DE ARRUDA 

OLIVEIRA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por LENIR MAMEDE DE ARRUDA OLIVEIRA, servidora pública municipal, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação das Leis 

Complementares 093/03, 094/03, 152/07, 153/07, 154/07 e 156/07 (DISPÕE 

SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
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PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e demais) efetivou a reestruturação da carreira da 

parte autora. A ação foi proposta em 2018 passados mais de cinco anos 

da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de 

trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002475-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE CARVALHO CAMARCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002475-44.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ARIADINE CARVALHO 

CAMARCO LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da 

categoria de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a 

carreira reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei 

Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016 passados 

mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 
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nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001356-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001356-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação execução de título 

executivo de 06 URH´s referente ao honorário de defensor dativo fixado 

nos processos de códigos nº 45412, 45416 e 45454 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta e nove 

reais e seis centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB 

que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 06 (seis) URH, que perfaz o montante de 

R$5.571,06 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001357-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001357-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação execução de título 

executivo de 06 URH´s referente ao honorário de defensor dativo fixado 

nos processos de códigos nº 45679, 45924 e 45562 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta e nove 

reais e seis centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB 

que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 06 (seis) URH, que perfaz o montante de 

R$5.571,06 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001358-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001358-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação execução de título 

executivo de 06 URH´s referente ao honorário de defensor dativo fixado 

nos processos de códigos nº 46047, 45733 e 45911 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta e nove 

reais e seis centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB 

que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 06 (seis) URH, que perfaz o montante de 

R$5.571,06 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014855-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014855-02.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELPIDIO COSTA MAGALHAES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Revisão de Enquadramento de Classe, com 

a restituição dos valores correspondentes, proposta por ELPIDIO COSTA 

MAGALHAES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória, 

assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando-se antecipadamente a lide. 

Rejeita-se a preliminar arguida, eis que consta a procuração no id. 

1946688, sob segredo de justiça. Infere-se que o reclamante ingressou no 

serviço público em 04/03/1980 e foi declarado estável pelo Decreto n° 

2.173, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da 

Constituição Federal, que previu que quem na data da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 estivesse com cinco anos continuados no 

serviço público tornar-se-ia estável. Ainda que tenha sido estabilizado no 

cargo público, o reclamante não é considerado servidor efetivo, conforme 

assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro 

Roberto Barroso: “O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de 

que, aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT 

da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela 

Administração Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR no AI Nº 

681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014) No mesmo sentido, 

decidiu a Corte Superior: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. 

PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL (QUINTOS). 

IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1º DA 

LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 1º da Lei Estadual nº 11.847/91 do 

Estado do Ceará impõe, como requisito indispensável para a aquisição da 

gratificação de função, a titularidade de cargo efetivo, não 

compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. 

Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a 

concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, 

não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos 

servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, 

Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 

03.03.2008) Segundo o Prof. José Carvalho Filho “Essa forma de 

estabilidade, como se pode notar, tem mais cunho político do que jurídico, 

diversamente da estabilidade prevista no corpo permanente da 

Constituição.”. O estabilizado constitucionalmente não tem os mesmos 

direitos que o servidor efetivo, a exemplo do enquadramento, que não foi 

garantido àqueles estabilizados com o advento da CF/88, razão pela qual 

não procede o pedido do reclamante. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Logo, promova-se a 

Secretaria a retirada do segredo de justiça dos documentos de id. 

1946680 e 1946688. Publique-se Intimem-se. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011414-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011414-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DEUSMAR DELFINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por DEUSMAR 

DELFINO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE, objetivando anulação das questões de nº 06, 21, 23, 25, 27, 30, 40 

e 43, da prova objetiva de Conhecimentos Específicos executada pela 2º 

requerida, sob o comando do Edital de Abertura Nº 01/2016/SEJUDH/25 DE 

NOVEMBRO DE 2016, relativo ao cargo de agente penitenciário do sistema 

penitenciário do Mato Grosso, bem como seja acrescido os respectivos 

pontos na sua nota da prova objetiva. A tutela de urgência foi indeferida. 

Citados, somente o requerido IBADE apresentou contestação. Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia ao Estado. DECIDO. É assente na 

jurisprudência que a apreciação pelo Judiciário em matéria de concurso 

restringe-se ao aspecto da legalidade, haja visto que, incumbe ao edital 

regulamentar o concurso e a banca examinadora dar seguimento ao 

certame. O Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração 

quanto o candidato que nele se inscreve. No caso em exame, verifico que 

o requerente foi eliminado na primeira fase – prova objetiva – do Concurso 

para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os 

Cargos de Agente Penitenciário, por não ter atingido o número mínimo de 

questões para habilitação às fases seguintes. O requerente alega que a 

matéria cobrada nas questões de números 06, 21, 23, 25, 27, 30, 40, 43 

de Conhecimentos Específicos não havia resposta correta ou não 

constaram nos conteúdos programáticos previsto no Edital nº 01/2016. 

Confrontando os argumentos do requerente com o conteúdo programático 

previsto no edital, as questões questionadas e suas respectivas 

alternativas e resposta considerada certa pela banca examinadora do 

concurso, estou convencido de que as alegações do requerente não 

procedem, eis que os conteúdos exigidos nas questões de números 06, 

21, 23, 25, 27, 30, 40, 43 de Conhecimentos Específicos estão previstos 

de forma global no edital, bem como, verifica-se as respostas corretas em 

todas elas. Portanto, cabia ao requerente enquanto candidato procurar 
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conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela 

banca examinadora, mesmo que não previstos exaustivamente no edital. 

Até mesmo em razão de que os concursos públicos estão sendo 

procurados cada vez mais por pessoas altamente preparadas, e por 

consequência, exige dos candidatos um preparo além do mediano. 

Ademais, compete ao Poder Judiciário limitar-se ao exame da legalidade 

das normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão 

organizadora do certame. Portanto, inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do 

concurso público e, por conseguinte, violar o princípio da isonomia. A 

propósito: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

– AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – GESTOR GOVERNAMENTAL – 

PROVA OBJETIVA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a 

nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a 

brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. A 

competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das 

normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão 

organizadora do certame, vedada a análise das questões das provas e 

dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é 

exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora do concurso público, e ainda, violar o princípio da isonomia. 

(TJMT Ap 31582/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002008-65.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VERA LUCIA DAS NEVES SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de conhecimento na qual se objetiva a cessação dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

indenizatório e eventual ressarcimento dos valores cobrados 

indevidamente. Foi atribuída à causa a importância de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais). Citados, os requeridos suscitaram preliminar de inépcia da inicial em 

razão da ausência de identificação das verbas cobradas com respectivo 

valor. Impugnada a contestação, a parte autora alega preenchidas as 

condições da ação. No sistema dos juizados especiais não se admite 

liquidação de sentença. A petição inicial não preenche os requisitos legais 

porque tão somente faz alusão à suposta cobrança indevida, sem 

especificar seu objeto e valor. É cediço que incumbe ao autor da cobrança 

especificar, com clareza e certeza, o objeto da pretensão e 

correspondente expressão econômica, a qual deve ser compatível com o 

valor da causa de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e o 

cumprimento da regra processual de competência. O pedido deve ser 

claro porque é este que limita o objeto da lide e os limites da cognição. 

Vê-se, pois, que não se trata de hipótese de determinação de emenda 

posterior à contestação ante a incidência da preclusão, haja vista que na 

impugnação a parte autora deixou de apresentar o demonstrativo do valor 

deduzido em juízo, ou seja, teve a oportunidade de comprovar a 

inexistência do vício mas não o fez, criando impeditivo ao exame do mérito. 

A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo na justiça comum, na qual não 

há a mesma limitação dos juizados, a admissão de eventual pedido de 

dano material genérico se submete a condições, vejamos: “Na hipótese em 

que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a 

título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, 

admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão 

autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos 

que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do 

prejuízo patrimonial.” (REsp 1534559 – julgamento 21/11/2016). A 

observação é pertinente em razão de que, no caso em exame, os autos 

vieram da vara fazendária e verifica-se que já padecia do vício anunciado 

na preliminar, haja vista que na esteira da orientação do STJ somente se 

extremamente difícil a imediata mensuração se admitirá o pedido genérico, 

o que não é o caso dos autos. Diante o exposto, acolhe-se a preliminar de 

inépcia da inicial e julga-se extinta a presente ação, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada nos sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000477-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTO CORREA MARQUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor 

público, cujo teor pleiteia a retificação do ato de estabilidade e progressão 

do Autor concedida em 06/05/2016, para que retroaja a 09/01/2016, com a 

restituição da diferença do subsídio. Postergada a análise da conveniência 

da audiência de conciliação (id. 7352093). Citado o requerido apresentou 

contestação. Intimada as partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide, razão 

pela qual dispenso a audiência de conciliação. Passa-se ao julgamento. A 

parte reclamante alega que tomou posse no cargo de Auditor Geral do 

Estado em 09/01/2013, conforme Ato Administrativo nº 0422/SAD/2013. 

Afirma que, por meio do Mandado de Segurança nº 7585/2014, lhe foi 
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concedida licença para tratamento de interesse particular de 03/02 a 20/06 

de 2014. Informa que em 09/01/2016 havia completado 03 (três) anos de 

estágio probatório, de forma que, em tese, teria adquirido estabilidade no 

cargo naquela data, contudo, a administração pública postergou o ato para 

26/05/2016, sob o fundamento de que o estágio probatório permaneceu 

suspenso durante o gozo da licença para tratamento de interesse 

particular. A Lei nº 8.099/2004, que consolida as normas referentes aos 

cargos da Auditoria-Geral do Estado, assim prescreve: Art. 7º O cargo de 

Auditor do Estado é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado 

por letras maiúsculas, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, 

conforme Anexo II. § 1º As classes são estruturadas segundo os graus 

de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: I - 

Classe A: habilitação específica em grau superior e respectivo registro no 

Conselho de Classe; II - Classe B: ensino superior completo e, no mínimo, 

360 (trezentos e sessenta) horas de cursos compatíveis com as 

atribuições específicas do cargo, com fração mínima de 60 (sessenta) 

horas, devidamente certificados e identificadas as cargas horárias 

correspondentes às disciplinas cursadas; III – Classe C: curso de 

pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas, reconhecido pelo Ministério da Educação e compatível 

com as atribuições específicas do cargo; (Inciso alterado pela Lei nº 

9.735, de 15/05/2012) IV - Classe D: Título de Mestre ou de Doutor ou PhD 

ou; (Inciso alterado pela Lei nº 9.735, de 15/05/2012) a) outra habilitação 

em Nível Superior Completo, com diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC na área de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se 

encontra lotado ou em exercício, ou; b) requisitos estabelecidos para a 

Classe C acrescidos de 02 (dois) cursos de pós-graduação lato sensu, 

cada qual com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, compatível com as atribuições 

específicas do cargo; § 2º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à 

titulação exigida nas áreas correlatas à formação para o cargo de Auditor 

do Estado e não será considerada a carga horária exigida de uma classe 

para a outra. § 3º Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados 

por numerais arábicos que constituem a linha vertical de progressão, que 

obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do 

interstício de 03 (três) anos. Sobre o estágio probatório dos servidores 

púbicos civil do Estado, tratou a Lei Complementar nº 80 de 2000, que: Art. 

7ºO servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 

provimento em Comissão, no órgão ou entidade de sua lotação. § 1ºNão 

será permitida a cessão, requisição ou disposição de servidor em estágio 

probatório, para ter exercício em outro órgão ou Poder, diferente de sua 

lotação. § 2º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser 

concedidas licenças e afastamentos previstos no art. 103 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990. § 3º O estágio probatório 

ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no 

parágrafo anterior, reiniciando a sua contagem no retorno do servidor às 

suas atividades. De fato, a licença concedida ao Autor está prevista no 

art. 103, inciso VI, da Lei Complementar nº 04/1990, conforme se extrai: 

Art. 103 Conceder-se-á, ao servidor, licença: I- por motivo de doença em 

pessoa da família; II - por motivo de afastamento do cônjuge ou 

companheiro; III - para serviço militar; IV - para atividade política; V - prêmio 

por assiduidade; VI - para tratar de interesses particulares; VII - para 

qualificação profissional. Em assim sendo, o estágio probatório do Autor 

esteve suspenso durante o período da licença para tratar de interesses 

particulares, de 03/02 a 20/06 de 2014, concedida judicialmente por força 

do MS nº 7585/2014, pois nesse ínterim não houve o efetivo exercício da 

função pelo servidor, sendo retomada a sua contagem após o término do 

período de afastamento, fato que postergou a progressão de sua carreira. 

Desse modo, entendo não haver qualquer ilegalidade no ato administrativo 

em discussão que descontou o período em que o requerente esteve em 

gozo de licença para fins de progressão do servidor, eis que observou a 

legislação aplicável ao caso, conforme estabelecido nos artigos acima 

transcritos. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquive-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026624-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZE MARQUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1026624-36.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIEZE 

MARQUES DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Cuiabá, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e LC 

220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA 

SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), efetivou a reestruturação. A 

ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 
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tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022801-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022801-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZANGELA REGINA SANTOS 

XAVIER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER 

interpôs a ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a o 

reenquadramento da Classe “B” na Classe “D”, da carreira de analista da 

área instrumental, bem como o pagamento dos valores retroativos 

concernentes à diferença salarial da atual classe da requerente para a 

classe “D”. A liminar foi indeferida, oportunidade em que foi dispensada a 

realização de audiência de conciliação. Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. A Lei Estadual nº 

10.052 de 15 de janeiro de 2014, que reestruturou a carreira dos 

profissionais da área instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, 

estabelece critérios para a progressão para o cargo de analista., in litteris: 

Art. 10 O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração 

Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, 

identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, 

conforme Anexo II da presente lei. § 1º As classes do cargo de Analista 

Administrativo são estruturadas da seguinte forma: I - Classe A: 

habilitação em ensino superior completo, com diploma reconhecido pelo 

MEC, e inscrição no respectivo Conselho de Classe, se houver; II - Classe 

B: requisito estabelecido para a Classe A, mais um dos seguintes itens: a) 

curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade 

em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 (trezentas e 

sessenta horas) de cursos de capacitação na área de atuação do 

servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício. III - Classe C: requisitos estabelecidos para Classe B, mais 

um dos seguintes itens: a) curso de especialização de no mínimo 360 

(trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão 

ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 

(trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação na área de 

atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se 

encontra lotado ou em exercício. IV - Classe D: Título de Mestre ou Doutor 

ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos 

para Classe C, mais um dos seguintes itens: a) 02 (duas) habilitações em 

pós-graduação lato sensu na área de formação acadêmica do servidor ou 

de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício; b) 720 (setecentos e vinte) horas de cursos de capacitação 

na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o 

servidor se encontra lotado ou em exercício. Verifica-se que para haver a 

progressão horizontal para todos os cargos da Carreira de Analista 

Administrativo se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos 

no artigo 10º, §1º da referida Lei Estadual, sendo que, para a elevação 

para a Classe “D”, deverá o servidor ter título de Mestre, Doutor, PhD ou 

ter realizado outro curso de ensino superior. Alternativamente, poderá ter 

elevação para a Classe “D”, o servidor que, cumpridos os requisitos da 

Classe anterior, “C”, cumule 02 (dois) cursos de pós-graduação em nível 

de especialização lato sensu ou 720 (setecentas e vinte) horas de curso 

de capacitação. Porém, a parte reclamante não cumpriu com o ônus de 

prova que lhe incumbe, pois busca progredir de forma horizontal por 

escolaridade, tendo como base título acadêmico já utilizado para 

enquadramento inicial da carreira e progressão para a Classe “B”. 

Primeiramente, quanto aos certificados de especializações lato sensu, 

ressalto que autora possui 02 (duas) pós-graduações. O certificado de id. 

9125978 – Pág. 4 informa possuir a autora o título de especialista em 

Gestão Pública, contudo, não descreve a carga honorária do curso. Da 

mesma forma é o certificado de id. 9125978 – Pág. 5 que descreve a 

especialização em Administração Pública e Gerência de Cidades sem 

especificar a carga horária. Inobstante os certificados não constarem a 

carga horária, sabe-se que o MEC exige como requisito do curso de 

pós-graduação uma duração mínima de 360 (trezentos e sessenta horas). 

Em segundo plano, ressalto que a autora possui tão somente 02 (dois) 

títulos de capacitação, sendo um de apenas 32 (trinta e duas) horas, 

conforme certificado de id. 9125978 – Pág. 9, e o outro de 56 (cinquenta e 

seis) horas, conforme certificado de id. 9125978 – Pág. 16, os quais, 

somados, perfazem a carga horária total de 88 (oitenta e oito) horas. Os 

demais certificados apresentados pela requerente são de cursos em 

geral, instituto diverso pela metodologia ofertada, assim como aqueles de 

treinamento e participação, e em nada servem para o preenchimento dos 

requisitos do artigo 10 da Lei nº 10.052. Ou seja, a Autora que se 

encontra inserida na Classe B e, por não ter as 360 (trezentas e 

sessenta) horas de capacitação, ingressou na referida classe 

utilizando-se de 01 (uma) de suas 02 (duas) especializações. Em assim 

sendo, pugnando pela progressão direta à Classe D, necessita preencher 

os requisitos que antecede, a Classe C, e mais aqueles próprios da Classe 

D. A Classe C exige que, preenchido o requisito da Classe B, a autora 

tenha uma segunda pós-graduação ou 360 (trezentos e sessenta) horas 

de capacitação. Considerando que os certificados apresentados 

demonstram apenas 88 (oitenta e oito) horas de capacitação, a requerente 

preenche o requisito para ingresso na Classe C com a segunda 

especialização que possui. Já para a Classe pretendida nesta ação, a 

Classe D, a requerente necessita ter título de mestre, doutor ou PhD, ou 

possuir outra habilitação em nível superior completo, o que não se verifica 

nos certificados apresentados junto à inicial. Alternativamente, a autora 

poderia progredir à Classe D com a certificação de 720 (setecentas e 

vinte horas) de capacitação, sendo que a autora possui apenas 88 

(oitenta e oito) horas, ou, com a certificação de outras 02 (duas) 
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especializações, sendo que aquelas utilizadas para as progressões 

anteriores não se prestariam a preencher o requisito do inciso IV, “a”. A 

Instrução Normativa Conjunta Nº 01/2007/SAD/EG, de 14 de março de 

2007 (revogada pela Instrução Normativa Nº 03, de 06 de fevereiro de 

2018), dispõe: Art. 14. A carga horária do curso, consubstanciada na 

quantidade de horas/aula inscritas em 01 (um) certificado, não poderá ser 

fracionada, devendo ser utilizada apenas uma vez e para uma única 

classe. Instrução Normativa Nº 03, de 06 de fevereiro de 2018, 

consolidada até a I.N. 07/2018, em seu art. 4º, Parágrafo Único, dispõe 

que: Art. 4º Nos casos em que a Lei de Carreira e o edital do concurso 

forem omissos, o servidor será enquadrado inicialmente na Classe "A", 

Nível "1" da respectiva Carreira: Parágrafo único. A titulação apresentada 

para enquadramento inicial na carreira não poderá ser utilizada para 

progressão nas demais Classes. A propósito: ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. ESCOLARIDADE. 

UTILIZAÇÃO DE UM MESMO TÍTULO PARA DUAS MOVIMENTAÇÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto 

contra acórdão que denegou a segurança em writ impetrado contra ato 

administrativo que negou pedido de progressão por escolaridade de 

servidora pública estadual. 2. Na legislação estadual (Lei Complementar n. 

353/2006), existem dois tipos de evolução funcional na carreira sob 

exame: a promoção, que configura provimento derivado e induz à 

movimentação vertical na carreira; e a progressão (por tempo ou por 

escolaridade), que perfaz movimentação horizontal. 3. A recorrente 

postula a possibilidade de progredir de forma horizontal por escolaridade, 

tendo como base título acadêmico já utilizado quando do processo de 

promoção vertical; aduz que a ausência de vedação legal deve ser 

entendida como permissiva ao pleito. 4. Os processos administrativos de 

progressão dos servidores devem observar o princípio da legalidade 

estrita e, por esse prisma, não configura razoável que o mesmo diploma 

permita duas movimentações na carreira, especialmente se não houver 

previsão legal. Ao contrário, o § 4º do art. 4º da Lei Complementar 

Estadual n. 353/2006 firma que somente um título de mesmo nível poderá 

ser utilizado. Logo, a teleologia da norma induz a impossibilidade de se 

usar um mesmo diploma acadêmico para duas movimentações funcionais. 

Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 38850 ES 2012/0170775-5, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/02/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013) No caso em 

exame, não restou comprovado à existência do direito pleiteado pela 

requerente, por não ter cumprido os requisitos descritos no artigo 10º, 

§1º, IV, da referida Lei Estadual para a promoção para a Classe desejada. 

Ademais, na inicial a requerente requereu que a progressão se desse 

“independentemente de cumprimento de interstícios no presente caso de 

referência letra B para a D”, com fulcro no art. 5º da Lei Complementar nº 

10.212/2014, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme ementa: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 

10.206/2014 E 10.212/2014. ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. 1. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 

IRRELEVÂNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA 

DA CORTE ESTADUAL. 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO 

REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO 

NORMATIVO. EXIGÊNCIA ATENDIDA. AÇÃO ADMITIDA. 3. REGIME 

JURÍDICO DE SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO 

AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EMENDAS PARLAMENTARES 

MODIFICATIVAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 

PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL 

MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA 

EXCLUSIVAMENTE DA TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE 

FUNCIONAL. AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM 

PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PROCEDENTE.1. Cuidando-se de controle concentrado de 

inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual, 

imitada pelo constituinte estadual, inserta no interesse apenas regional da 

demanda, p a competência para o processo e julgamento da ação direta 

respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça.2. Havendo a 

expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que 

se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, 

admite-se o processamento e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade.3. O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 

10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder 

Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente 

por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto 

às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa; nessa senda, 

cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um 

Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa 

não previsto inicialmente sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, 

inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Quanto à lei 

n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais 

gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada 

exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda 

mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder 

Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo 

sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi 

derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada procedente. (N.U 

1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no 

DJE 16/07/2019) Destaco trecho do Voto condutor proferido pelo Exmo. 

Desembargador Juvenal Pereira da Silva, quanto a normativa aplicável ao 

caso sub judice: Em relação ao texto dos arts. 4º e 5º da Lei n. 

10.212/2014, que alterou a Lei n. 10.052/2014, registra que as disposições 

que antecipam Aa progressões horizontais de servidores da Área 

Instrumental ao eliminar o interstício temporal, também implica em aumento 

de despesa não prevista por ocasião da elaboração do Projeto de lei, 

incorrendo em vício constitucional de iniciativa, privativa do Governador do 

Estado. Pede, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 5º 

da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado pela Lei Estadual n. 10.206/2014, e 

arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, modulando ex nunc os efeitos, 

mantendo-se os valores já recebidos de boa-fé pelos servidores públicos 

afetados(destaquei). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001045-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ OAB - MT16988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001045-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GISLAINE 

CRISPIM DE FARIA CRUZ ajuizou ação de título executivo de 9 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo no processo de código n° 

562005, em trâmite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento da importância originária de R$ 8.356,64 (oito mil trezentos e 
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cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Citado, o executado 

não se manifestou nos autos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente a 09 (nove) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 8.356,64 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030355-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDONOPOLIS VISTORIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1030355-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONDONOPOLIS VISTORIA EIRELI 

RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). RONDONÓPOLIS VISTORIA EIRELI 

interpôs a ação contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

pretendendo fosse reconhecido o preenchimento dos requisitos para o 

desenvolvimento de suas atividades e o ente público fosse compelido à 

credenciá-la como empresa de vistoria veicular, com o depósito em juízo 

da taxa de credenciamento para o exercício de vistoria veicular privada 

estabelecida na Lei Estadual nº 10.380/2016. A liminar foi indeferida. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Decido. Afasto a 

preliminar de incompetência suscitada pelo requerido, pois o serviço de 

vistoria é delegado aos departamentos estaduais pelo DENATRAN e, por 

essa razão, as disposições da Resolução nº 466/2013 do CONTRAN, 

transferem aos órgãos estaduais a competência para realizar a habilitação 

de empresas privadas responsáveis pela realização de vistoria veicular. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Por entender estarem 

preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de 

Processo Civil, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Indefiro a 

impugnação ao valor atribuído à causa por considera-lo correspondente 

ao proveito econômico perseguido. A preliminar de ausência de interesse 

processual arguida pela Reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. Passa-se ao julgamento. Assevera a parte 

requerente ser empresa de vistoria privada em veículos, criada com 

respaldo na Resolução nº 466/2013 do CONTRAN, que autoriza pessoas 

jurídicas de direito privado a exercerem a atividade de vistoria de 

identificação veicular, mediante habilitação. Alega que, inobstante a 

referida previsão legal, inúmeras foram as tentativas de implementar o 

credenciamento das empresas de vistoria no Estado, o que pretende por 

meio desta ação para o exercício da atividade. Pois bem. O art. 1ºda 

Resolução CONTRAN nº 466/2013, assim prescreve: Art. 1º Esta 

Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de 

vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos 

serviços de vistoria veicular. § 1º A habilitação para a realização do 

serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição dos órgãos e 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

Inobstante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso tenha 

criado a Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria 

Veicular, à época em que o requerente ingressou com a presente ação, 

não havia norma estadual sobre o processo de habilitação, que só veio a 

ser regulamentado pela Portaria DETRAN nº 727 de 10 de outubro de 

2019. O Capítulo II da referida Portaria regulamenta o processo de 

credenciamento, estabelecendo suas etapas[1], que contam com um 

requerimento administrativo instruído com a vasta documentação exigida 

no art. 6º, e, ainda, uma vistoria in loco das instalações da pessoa jurídica 

e dos equipamentos a serem utilizados no desenvolver das atividades, 

para, somente após, haver o julgamento do pedido de credenciamento. In 

casu, o direito pleiteado pelo requerente, para que o DETRAN/MT fosse 

compelido a credenciá-lo como empresa de vistoria privada, sequer 

estava regulamentado, o que só veio a ocorrer com a edição da Portaria 

DETRAN nº 727 de 10 de outubro de 2019. No mesmo sentido, quanto ao 

pedido “para determinar ao DETRAN que deixe de realizar a vistoria 

veicular em formato contrário ao determinado na Resolução CONTRAN nº 

466/2013”, sob a alegação de não utilização do método de decalque, 

entendo não haver respaldo jurídico para o seu deferimento, pois a 

Portaria DETRAN nº 727 editou a forma como deve ocorrer a vistoria de 

identificação veicular, não havendo qualquer prova nos autos que ateste a 

ilegalidade das vistorias realizadas pelo ente público estadual. Sabe-se 

que, os atos da administração pública estão adstritos ao princípio da 

legalidade, e, como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como 

princípio de administração, significa que o administrador público está, em 

toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 

exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob 

pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil 

e criminal, conforme o caso”. Em assim sendo, os agentes da 

administração pública devem atuar sempre conforme a lei e, não havendo 

regulamentação à época dos fatos narrados na inicial, não há como 

compelir o ente público a realizar o credenciamento da pessoa jurídica 

autora. Pela mesma razão, improcede o pedido para depósito judicial da 

taxa de credenciamento instituída pelo Estado de Mato Grosso. 

Indefere-se o pedido de condenação em litigância de má-fé, uma vez que 

nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC restaram 

caracterizada nos autos. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 5º O processo de 

credenciamento constituir-se-á das seguintes etapas: I - apresentação da 

documentação completa; II - vistoria; III - julgamento.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001841-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001841-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

JULIANA GIMENES DE FREITAS, ajuizou ação de título executivo de 9 

URH´s referentes a honorários de defensor dativo fixado nos processos 

de códigos nº 78836, 81927, 81885, 81823, 81472, 81403, 81540, 81161 e 

81158, ambos em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, almejando o recebimento da importância corrigida à época de 

R$ 9.249,95 (nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e 

cinco centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo de id. 21555530 - Pág. 2/3, utilizando-se da tabela de honorários 

da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Todavia, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 9 (nove) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 8.356,59 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001218-02.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUCCI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI, ajuizou ação de título executivo de 1 

URH referente a honorários de defensor dativo fixado no processo de 

código nº 37743, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente 

(Juizado Volante Ambiental) da Comarca de Cuiabá, almejando o 

recebimento da importância corrigida à época de R$ 1.362,96 (um mil 

trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo de id. 20756460, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Todavia, considerando a atualização da URH na tabela 

de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$928,51, deve 

ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins 

de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 1 (um) URH, 

que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
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Outros Interessados:
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028540-42.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CINTHIA APARECIDA RIBEIRO 

RONDON RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de cobrança do terço constitucional 

retroativo c/c obrigação de fazer” proposta por CINTHIA APARECIDA 

RIBEIRO RONDON em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual a 

Requerente pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 

45 (quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos servidores 

professores, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao 

ajuizamento desta ação. Passa-se ao julgamento. I - DA PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO/ FALTA DE INTERESSE. No caso em tela, por tratar-se de 

hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional 

de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, 

consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Na hipótese dos 

autos, não há que se falar em prescrição, haja vista os pedidos serem de 

pagamentos relativos aos últimos 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da 

ação. No que tange ao interesse de agir, este encontra-se presente no 

momento em que pretende o recebimento da verba não paga pelo 

reclamado, sob alegação de ser indevida. Superadas as preliminares, 

passa-se à análise do mérito. II - DO MÉRITO O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora 

relata que é professora da rede municipal e o regime jurídico deste prevê a 

fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração 

considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço 

constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não 

percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco 

anos. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA 

DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo 

teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, 

nestes termos: Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para professores, de acordo com o calendário sendo: a) quinze dias 

no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta 

dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. 
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Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento 

adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de 

solicitação: Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos 

Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um 

terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo 

único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto 

neste artigo. Bem se vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de 

férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, 

igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de 

férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no 

meio do ano. Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a 

remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 

dias, é induvidoso que a apelada tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem 

que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à 

Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia). A respeito dessa previsão, comum nos entes 

federativos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos 

reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional 

sobre os outros 15 (quinze) dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO 

RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — 

PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS 

— TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 

20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas 

não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. 

Recurso não provido. (Ap 50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 

03/04/2017.) grifei No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária 

137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016. Desse modo, com esteira na 

jurisprudência do TJMT e considerando que houve o pagamento para a 

parte reclamante do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, 

é devido o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos 

períodos de 10/2012 a 2017, acrescidos de correção e juros, a ser 

especificado na parte dispositiva, uma vez que assiste direito aos 

professores o recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta 

e cinco) dias de férias, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. 

Ressalta-se, ainda, que a PORTARIA Nº 687/2016/GS/SME não pode 

afastar o direito concedido na Lei Complementar nº 220/2010 que dispõe 

sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação. Indefere-se o requerimento de inversão do ônus da prova 

porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade 

com as normas de distribuição contempladas no Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que seja incorporado o 

recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias a parte reclamante enquanto exercer o cargo de 

professor dentro da unidade escolar, e; CONDENAR a parte reclamada no 

pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de 

férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos 

de 2012 a 2017, até que seja efetivado o pagamento devido, por se tratar 

de obrigação de trato sucessivo, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de 

poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

de cada parcela devida, nos termos e condições fixados na decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, 

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para juntar o cálculo já 

compensando o valor do terço constitucional pago sobre os trinta dias de 

férias, as fichas financeiras de 2012 a 2017 e seu histórico funcional, 

para fins de futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004310-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELITA RIOS LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004310-67.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AMELITA RIOS LEANDRO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidor 

público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Dispensada a audiência de 

conciliação. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal 

e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública militar do 

Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 15/12/2005, 

com a publicação da Lei Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta 

no ano de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 
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Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002602-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENAIDE FERREIRA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002602-79.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELENAIDE FERREIRA DOS 

SANTOS LIMA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora, servidora pública estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira 

reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 

50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1][1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

Complementar nº 50/1998 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003787-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003787-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: KATIA DA CRUZ E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Audiência de Conciliação 

dispensada. Citado, o requerido apresentou contestação. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora, 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 01/10/1998, 

com a publicação da Lei Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no 

ano de 2019. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1][1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: 

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei Complementar nº 50/1998 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON JOSE CAVALCANTI LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002499-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CLEMILSON JOSE CAVALCANTI 

LEITAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Audiência de Conciliação 

dispensada. Citado, o requerido apresentou contestação. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora, 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 01/10/1998, 

com a publicação da Lei Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no 

ano de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1][1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: 

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 
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de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei Complementar nº 50/1998 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002496-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE SOUZA LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002496-20.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN CARLOS DE SOUZA 

LEITAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Audiência de Conciliação 

dispensada. Citado, o requerido apresentou contestação. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a parte 

autora, servidora pública estadual da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 

01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 50/1998. A ação foi 

proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1][1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

Complementar nº 50/1998 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000297-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DO NASCIMENTO SANT ANA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000297-25.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ODETE DO NASCIMENTO SANT 

ANA MORAES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora 

pública do Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido 

se manifestou. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 
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relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação da Lei Complementar 

nº 94/2003 (CONSOLIDA AS LEIS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS), efetivou a reestruturação, extinguindo, inclusive, a 

Fundação de Saúde de Cuiabá – FISC e criando a Secretaria Municipal de 

Saúde. A ação foi proposta passados mais de 05 (cinco anos) da vigência 

da lei que reestruturou a carreira, em 2016. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026839-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1026839-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES 

SALES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 

GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES SALES em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ objetivando decisão judicial que lhe assegure a nomeação e 

posse em cargo público. O requerente alega que foi aprovado no 

concurso regido pelo Edital nº 02/2015 – SME, para o cargo de Técnico em 

Nutrição Escolar, sendo classificado na 376ª (trecentésima septuagésima 

sexta) colocação, sendo que o certame ofertava 264 (duzentas e 

sessenta e quatro) vagas, cuja vigência era de 02 (dois) anos. Aduz que, 

inobstante a vigência do concurso, em 01/2017 o município publicou o 

Edital de Seleção de Contratos Temporários nº 001/2017/GS/SME, 

ofertando vagas para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar. Alega que 

o ente público mantém contratações temporárias precárias em detrimento 

dos classificados no certame constituindo-se indevida admissão que deve 

ser rechaçada pelo Judiciário. Tutela antecipatória indeferida. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Decido. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Afasto a preliminar suscitada pelo 

requerido para chamamento dos candidatos aprovados no certame, por 

entender ser desnecessário o litisconsórcio passivo no presente caso, 

considerando trata-se de candidato cuja classificação está fora do 

número de vagas ofertadas (RESsp 1074985/RS, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, Quinta Turma, DJE 02/04/2014). Passa-se a apreciação. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi classificado no 

certame fora do número de vagas (id. 9663440). Nessa condição o 

candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de 

classificados disponível para a Administração para que, no período de 

validade do concurso, tenha a possibilidade de , havendo necessidade, 

chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, 

obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a 

não causar preterição indevida entre os classificados. Nesse contexto, o 

requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à 

nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do 

concurso, pois de acordo com o Edital nº 02/2015 – SME foram 

disponibilizadas 264 (duzentas e sessenta e quatro) vagas para o cargo 

de Técnico em Nutrição Escolar. É assente nos tribunais superiores o 

entendimento de que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao 

referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa 

de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. No caso em análise, embora tenha restado 

comprovado que efetivamente houve a contratação no cargo em que o 

Autor foi classificado, verifica-se que a contratação do Edital nº 

001/2017/GS/SME é para preenchimento de cargo temporário, não efetivo. 

O concurso do Edital nº 02/2015 – SME prestado pelo Requerente era para 

cargo efetivo de Técnico em Nutrição Escolar, não se confundindo com o 

certame simplificado estabelecido no Edital nº 001/2017/GS/SME, que se 

destina à contratação para suprir necessidade temporária excepcional de 

interesse público. O Autor não demonstrou a existência de cargo efetivo 

vago de Técnico em Nutrição Escolar de modo a evidenciar a sua 

preterição. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a 

contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da 

ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o 

preenchimento de cargos efetivos vagos. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 
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DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISÊNCIA DE CARGO 

EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE 

PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

(STF. ARE 768267 AL, Relatora: Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, 

DJE 08/11/2013). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011354-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011354-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUIS GUSTAVO AMARAL DE 

AMARANTE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao período de 

junho de 2017 a março de 2019, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público militar do Estado de Mato Grosso, teve 

a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a publicação da Lei 

Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504966-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

471 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504966-18.2015.8.11.0041 AUTOR(A): ROSELI DE OLIVEIRA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta por ROSELI 

DE OLIVEIRA, servidora pública municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, onde postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, que por sua vez foi impugnada. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 
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11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis Complementares 093/03, 094/03, 

152/07, 153/07, 154/07 e 156/07 (DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, 

INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e 

demais) efetivou a reestruturação da carreira da parte autora. A ação foi 

proposta em 2015, passados mais de cinco anos da vigência das 

referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do 

marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão 

da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a 

edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de 

cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001766-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA LEVENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001766-09.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANA CRISTINA LEVENTI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidora 

pública estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora, 

servidora pública estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, teve a carreira reestruturada aos 19/12/2002, com a publicação 

da Lei nº 7.860/2002. A ação foi proposta no ano de 2016, passados mais 

de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 
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acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH PINTO DE FRANCA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000831-66.2016.8.11.0041 AUTOR(A): EDITH PINTO DE FRANCA 

CORREA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por EDITH PINTO PROENÇA DE FRAÇA CORREA, servidora pública 

municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Citada, a parte requerida apresentou contestação, que por sua 

vez foi impugnada. Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

da Lei nº 4594 de 02 de julho de 2004 e Lei Complementar nº 220 de 22 de 

dezembro de 2010 que efetivaram a reestruturação da carreira da parte 

autora. A ação foi proposta em 2016, passados mais de cinco anos das 

vigências das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de 

trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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SOARES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de servidores públicos estadual da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a 

carreira reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei 

Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016, passados 

mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000637-66.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VITOR JOMERSON RODRIGUES 

DA SILVA BARROS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA BARROS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento 

de verba indenizatória relativa ao auxílio fardamento no valor 

correspondente ao menor subsídio das praças nos anos de 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015, devidamente atualizado com juros e correção 

monetária. Citado, o requerido apresentou contestação. Decido. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Rejeito a 

preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo requerido, pois o 

período vindicado compreende os 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da ação. Passa-se à apreciação. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 
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– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos”. (AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado 

no DJE 11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora 

em seu voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. 

sentença (...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de 

dezembro de 2006), a referida indenização passa a ser devida somente 

nos casos em que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente 

concedido pelo Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia 

ao autor proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição 

daquele. (...)” Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO 

GRATUITO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI 

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO 

INDEVIDO. Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito 

ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão 

adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo 

FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não 

havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido.” (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ademais, ainda que eventual ilegalidade tivesse favorecido 

terceiros em situação idêntica contrariando a Lei nº lei 231/2005 e Decreto 

Estadual nº 8.178/2006, o Poder Judiciário não poderia em nome do 

princípio da isonomia estender a outrem tratamento similar para adquirir 

direitos com base em um tratamento contrário à lei anteriormente adotado, 

sob pena de trilhar caminho inverso da jurisdição, reconhecendo a 

consumação de uma ilegalidade e transplantando-a para o mundo do 

direito. Diante do exposto, e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001415-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MAURICIO GRECO SORROCHE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento. Decido. MAURICIO GRECO 

SORROCHE, servidor público, propôs ação de cobrança em face do 

Estado de Mato Grosso alegando que no ano de 2007 teve deferido o 

pagamento de verbas referentes às designações exercidas no cargo de 

oficial de justiça. Contudo, apesar de deferido, o pagamento de diferença 

salarial encontra-se suspenso aguardando disponibilidade orçamentária. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Não há que se falar em prescrição, por força do 

art. 4º do Decreto 20910/32. Identifica-se, na espécie, a ausência de 

interesse de agir da parte autora, haja vista que o conjunto probatório 

evidencia que não há postergação indefinida para satisfação do crédito 

administrativamente reconhecido pelo Conselho da Magistratura, mas uma 

adequação, com programação de pagamento, conforme disponibilidade 

orçamentária. Em síntese, não há recusa no pagamento. Há ordem que 

obedece às normas de ordem financeira que regem a atividade da 

administração pública. De outro lado, observa-se que a parte autora 

mantém vínculo ativo com o Poder Judiciário, de modo que não há 

desligamento por aposentadoria ou exoneração que pudesse justificar 

autorização destacada dos demais servidores em idêntica condição. Por 

todo o exposto, declara-se, de ofício, a ausência de interesse processual, 

e julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes 

Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002739-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JACOB PFANNEMULLER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

IDA RODRIGUES PFANNEMULLER OAB - 572.191.761-04 (PROCURADOR)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002739-16.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HENRIQUE JACOB 

PFANNEMULLER PROCURADOR: IDA RODRIGUES PFANNEMULLER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por HENRIQUE JACOB 

PFANNEMULLER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$10.223,20 (dez mil duzentos e vinte e três reais e vinte 

centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de R$ 

30.266,61 (trinta mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e um 

centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

conforme demonstrativos de cálculos id’s. 21028336 e 21028337. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

25840706). Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id’s. 21028336 e 21028337, sendo o valor de R$10.223,20 (dez mil 

duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), referente ao ESTADO DE 

MATO GROSSO e o valor de R$ 30.266,61 (trinta mil duzentos e sessenta 

e seis reais e sessenta e um centavos), concernente ao MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002928-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002928-91.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARLI RITA RINALDI DAMBROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por MARLI RITA RINALDI 

DAMBROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$9.656,79 (nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e 

setenta e nove centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o 

valor de R$ 30.446,96 (trinta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 

noventa e seis centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id’s. 25025107 e 

25025108. O Executado concordou com o cálculo apresentado pela 

exequente. (ID 27241290). Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos 

elaborados nos id’s. 25025107 e 25025108, sendo o valor de R$9.656,79 

(nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), 

referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de R$ 30.446,96 (trinta 

mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), 

concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011086-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENITA LOPES DE LIMA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011086-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ADENITA LOPES DE LIMA 

NUNES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$29.586,34 

(vinte e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 13548708. Citado, o Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 13548708) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 13548708, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$29.586,34 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002072-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MIMAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002072-64.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR MIMAKI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por ALTAIR MIMAKI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando o recebimento dos valores atualizados de R$20.530,56 (vinte 

mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), referente ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de R$12.333,83 (doze mil trezentos 

e trinta e três reais e oitenta e três centavos), concernente ao MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos 

id’s. 25213721 e 25213722. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 27454567). Ante o exposto, 

HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos id’s. 25213721 e 25213722, 
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sendo o valor de R$20.530,56 (vinte mil quinhentos e trinta reais e 

cinquenta e seis centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o 

valor de R$12.333,83 (doze mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e 

três centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000410-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000410-02.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.849,64 

(oito mil oitocentos e quarenta nove reais e sessenta quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11898119. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 13300360). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.849,64 (oito mil oitocentos e 

quarenta nove reais e sessenta quatro centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002585-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002585-66.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO BISPO DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$52.550,93 

(cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e três 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 12124652. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13722408). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$52.550,93 (cinquenta e 

dois mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PADILHA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000579-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: IVAN PADILHA DE AMORIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$23.605,50 

(vinte e três mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 20893054. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 20893054) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 20893054, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$23.605,50 (vinte e três mil seiscentos e cinco reais e cinquenta 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$3.540,82 (três mil e quinhentos e quarenta reais e 

oitenta e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503918-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503918-47.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CLEVERSON LEITE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.982,28 

(oito mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 14384783. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14384783) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 
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Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14384783, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$8.982,28 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e 

oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ASCHAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000473-27.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MICHEL ASCHAR REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 

da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$54.125,98 (cinquenta e quatro mil 

cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 12124617. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 12380606). No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$54.125,98 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e 

cinco reais e noventa e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503030-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503030-78.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EUGENIO LASCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$20.520,96 

(vinte mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 12278735. O Executado concordou com a 

execução (Id. 16062414). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$20.520,96 (vinte mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$3.078,14 (três mil setenta e oito reais e quatorze 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033108-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA NASSER DE ALBUQUERQUE MASOTTI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033108-33.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FLAVIA 

NASSER DE ALBUQUERQUE MASOTTI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503286-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ARILSON DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503286-21.2015.8.11.0001 REQUERENTE: WELLINGTON ARILSON DE 

MELO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$21.730,64 

(vinte e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) e 

de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 14306075. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 14306075) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 14306075, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$21.730,64 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais e 

sessenta e quatro centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

15% (quinze por cento) no valor R$3.259,59 (três mil duzentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503380-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARCIA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503380-66.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILZA MARCIA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$17.745,45 

(dezessete mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 13104272. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 16062173). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$17.745,45 

(dezessete mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029185-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR INFANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029185-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO CESAR INFANTINO REU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001915-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WALQUIRIA AUXILIADORA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001915-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JUDITH DOROTEIA DE 

OLIVEIRA, WALQUIRIA AUXILIADORA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões. Pois bem. Trata-se 

de embargos declaratórios interpostos pela reclamada em desfavor da 

decisão proferida no id. 21858921, sob o fundamento de que houve vício 

na sentença, sem observar a perda superveniente do objeto, qual era a 

internação de paciente em UTI, bem como pela extinção sem julgamento de 

mérito pela falta de interesse processual. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido, não havendo que se falar em 

omissão, contradição ou erro material, tendo em vista ter agido nos limites 

legais da ação, portanto, deve a parte embargante buscar em recurso 

próprio a modificação da sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003036-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003036-68.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA 

PRUDENCIO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por LUCIOLA 
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KAWATAKE SIQUEIRA PRUDÊNCIO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua 

carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da 

remuneração, para assistência do seu filho criança portador de 

necessidades especiais. O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

deferiu, por meio de decisão liminar em Agravo de Instrumento, o pleito de 

antecipação de tutela da parte autora. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Decido. A parte autora é servidora pública estadual, lotada 

na Secretaria de Educação (SEDUC), no cargo de professora de 

geografia, cumprindo carga horária de 30 horas semanais, cujo regime 

jurídico é regido pela Lei Complementar nº 50/1998, que não prevê a 

redução de carga horária para assistência à filho ou dependente com 

algum tipo de deficiência, sem compensação de horário e sem prejuízo da 

remuneração. A atuação do agente público e da Administração dar-se-á 

exclusivamente se houver alguma previsão legal para tanto e, todos os 

atos administrativos efetivados além do permissivo positivado, serão 

considerados ilegais. Com efeito, no âmbito do direito Administrativo, que 

rege a presente ação, vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei, portanto, a 

concessão do benefício está condicionada a restrita previsão legal e sua 

autorização seria ato ilegal: TRT-4 - Recurso Ordinário RO 

00211514020165040611 (TRT-4) Data de publicação: 11/06/2018 EMENTA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A Administração 

Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5º, II, 

37, caput, e 84, IV da CF que tem como pressuposto fundamental a ideia 

de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando 

existente anterior previsão legal. O mencionado princípio afasta a tese de 

que a ausência de previsão legal autoriza a aplicabilidade, por isonomia, 

do art. 98, da lei 8.112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal). É de se 

notar que a parte autora invocou o artigo 139-A da Constituição Estadual, 

incluído pela Emenda Constitucional nº 70, contudo, destacamos que o 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou que 

esta padece de vício formal não sanável, em razão de violar o artigo 61, 

parágrafo 1º, inciso II, alínea “c” da Constituição Federal e o artigo 39, 

parágrafo único, II, “b”, da Constituição Estadual. Neste sentido, 

verificamos que a parte autora também fundamentou seu pedido sob o 

argumento de que a Lei nº 7.853/89, a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência têm como fundamento a proteção do 

melhor interesse da pessoa com deficiência e/ou criança. Ocorre que, 

inexiste previsão legal expressa em quaisquer dessas normas para 

concessão da redução de carga horária ora pleiteada. Ora, esta previsão 

tem o condão de determinar a extensão dos custos remuneratórios a 

serem pagos, até porque é princípio básico da administração pública a 

precedência da fonte de custeio, no sentido de que não pode haver a 

criação ou a extensão de custos sem que antes se estabeleça de qual 

fonte virão os recursos para custear essa nova despesa. Por essa razão 

a essencialidade de preexistência de lei regulamentadora para que se 

determine a fonte de custeio de qualquer novo custo. Há que se ter 

responsabilidade com a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 

sistema público, sendo que decisões que determinam a ampliação dos 

custos sem se preocupar com os recursos que custearam o aumento, 

data maxima venia, são no mínimo irresponsáveis. Assim, nos termos 

legais, resta evidente que a requerente não faz jus à redução em 50% 

(cinquenta por cento) em sua carga horária por necessidade de 

assistência ao seu filho menor, em razão da inexistência de previsão legal 

e, assim, sem precedência da fonte de custeio. Nesse contexto, em que 

pese particularmente esta magistrada se solidarize com a requerente, não 

é possível desvincular a pretensão do precedente, em sentido oposto. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, razão pela qual a liminar deixa de produzir seus efeitos e, em 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021969-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA POMPEU DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SUELI POMPEU VILELA OAB - 301.393.331-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021969-89.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LIA POMPEU DE CAMPOS REU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento. Decido. Trata-se de “ação 

ordinária de enquadramento de progressão de classe” proposta por LIA 

POMPEU DE CAMPOS, neste ato representada por SUELI POMPEU VILELA, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO almejando seja reconhecido 

o seu direito a progressão de classe “C” para classe “D”, desde a data do 

processo administrativo (23/08/2012). Citado, o Estado apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Rejeita-se a preliminar de inépcia da 

inicial, eis que a inicial preenche todos os requisitos a dar ensejo ao 

prosseguimento da ação. De igual modo, rejeita-se a preliminar de 

ausência de interesse de agir, haja vista a negativa no Processo 

Administrativo nº 452437/2012. Quanto ao mérito, a requerente afirma ter 

se aposentado em 22/02/2008, na categoria Funcional de Técnica do 

Sistema Sócio Educativo, Classe “C”, nível 09 – Matricula Funcional 81136 

(antiga PROSOL), hoje lotada na Secretaria Estadual de Justiça e 

Segurança Pública, conforme publicado no Diário Oficial - Ato nº 

5.221/2008. Com efeito, o servidor público não tem direito adquirido a 

regime jurídico, ou seja, a princípio é lícito à Administração proceder à 

reestruturação no quadro de carreira de seus servidores, promovendo 

alterações de cargos e do critério remuneratório, desde que não ocorra 

redução dos vencimentos. Nesse sentido é o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 13.666/02. 

REENQUADRAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. 

INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A 

questão constitucional posta nestes autos é relativa a reenquadramento 

de servidor inativo em outro nível da carreira, ainda que tenha sido 

aposentado no último nível desta. 3. Sob esse enfoque o Supremo Tribunal 

Federal, em casos idênticos, firmou entendimento segundo o qual o 

servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes: AI 

807.800-AgR, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 

28/04/2011; AI 633501-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 

Dje de Apelação Cível nº 1.368.825-4 fls. 8 de 23 Nessa toada, o servidor 

inativo não tem direito subjetivo à progressão de classe e referência de 

sua carreira, quando da introdução de nova norma a estruturar o quadro 

de cargos e salários. A requerente afirma que a Lei Complementar n. 

9.688/2011 lhe conferiu o direito à progressão funcional, ainda que 

estivesse inativa, conforme disposto no art. 41 que prevê: Artigo 41: Os 

efeitos da presente lei estendem-se aos servidores inativos e 

pensionistas, desde que os benefícios previdenciários dos mesmos sejam 

amparados pela paridade de que tratam as normas constitucionais 

vigentes à época da aquisição de tais direitos. Em que pese os judiciosos 

argumentos trazidos pela servidora, entendo que essa não é a melhor 

interpretação que deve ser conferida ao dispositivo. A paridade é 

assegurada àqueles cujo ato de aposentação deu-se antes da edição da 

Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação do § 8º do artigo 

40 da Constituição Federal, que assim previa (antes da EC 41/2003): “§ 8º 
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Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as 

pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 

também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 

benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 

atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 

que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. 

Contudo, verifica-se dos autos que a autora aposentou-se na data de 

22/02/2008, após a edição da EC n° 41/2003. Ainda, não há nos autos 

qualquer comprovação no sentido de que se enquadraria nas regras de 

transição existentes, ônus da prova que cabe a autora. Ademais, aos 

servidores públicos aposentados não se aplicam os institutos da 

progressão funcional, eis que a carreira no serviço público termina com a 

aposentadoria. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002972-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MARIA TEIXEIRA COSTA TAKAKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002972-13.2018.8.11.0001 INTERESSADO: WILMA MARIA TEIXEIRA 

COSTA TAKAKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Ordinária de Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Contrato 

Temporário proposta por WILMA MARIA TEIXEIRA COSTA TAKAKI em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando sejam declarados 

nulos os contratos temporários celebrados com a administração pública e 

pagamento do FGTS no período de 17/05/2000 a 22/12/2018. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência deste Juizado, eis que o presente caso não 

se trata de matéria complexa, portanto desnecessária a pericia técnica. 

Ademais, analisando a remuneração da requerente, o valor pretendido por 

esta, não ultrapassa o teto deste Juizado, razão pela qual não há em que 

se falar em necessidade de liquidação. No que tange a prescrição, 

segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o 

prazo quinquenal, verifico a ocorrência da prescrição, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 19/12/2018. Desse modo, DECLARO a 

prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores a 

19/12/2013. Extrai-se dos autos que a requerente foi contratada 

temporariamente para o cargo de Professor da Educação Básica pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos, no período de 

2012 a 2017. Ultrapassadas as preliminares, passa-se a analise do mérito. 

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por 

se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Note-se 

que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do 

Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a 

fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público 

(LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os 

órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do 

Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por 

tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 

2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional 

interesse público as contratações que visem a: (...) IV – admitir 

professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: 

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela 

Secretaria de Estado de Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de 

pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 

12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra 

“b”, e VII, deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses 

previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, 

deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, 

previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da 

contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor 

substituído. Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser 

prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida 

motivação e o interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos 

autos, a contratação ocorreu no período de 17/05/2000 a 22/12/2018. 

Assim, a reiterada contratação temporária não se enquadra na legislação 

vigente, porque, a prestação de serviços temporários extrapolou o prazo 

máximo estabelecido pela legislação vigente e não observou o intervalo de 

12 (doze) meses. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das 

regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação 

por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade 

dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 

8036/90. “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” Nesse sentido é a jurisprudência do STF: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) (g.n.). Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a 
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pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária 

compreendidos de 19/12/2013 a 22/12/2018, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012161-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY KISZEWSKI LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012161-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANDREY KISZEWSKI LEMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ajuizada por ANDREY KISZEWSKI 

LEMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende 

sua imediata promoção a 3ª Sargento da PM, com o pagamento dos 

valores retroativos devidamente corrigidos, vez que possui mais de 13 

anos de efetivo exercício na PMMT e/ou a contagem deste tempo para a 

obtenção da referida graduação, sem a necessidade da contagem 

específica de 04 anos no cargo de Cabo da PMMT, ou de novas 

promoções. Citado, o reclamado apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante afirma que entrou em exercício na PMMT 

no ano de 2004 e foi promovido ao posto de Cabo da PMMT em 

setembro/2015. Aduz também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os 

interstícios mínimos para a referida promoção, de 12 para 09 anos de 

posto como Soldado da PMMT, e, após, seria necessário mais 04 anos 

para ser promovido ao posto de 3ª Sargento da PMMT. Sendo assim, em 

razão de possuir mais de 13 anos de efetivo exercício na PMMT, alega ter 

preterida a sua promoção ao posto de 3º Sargento da PMMT. O Estatuto 

dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada 

até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato 

administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. Após 

houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe 

sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da 

ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato 

Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma 

seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos: 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no 

posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - 

ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto 

em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. No caso concreto, a parte 

reclamante não possui o interstício mínimo de tempo, vez que foi 

promovido ao cargo de Soldado da PMMT apenas no ano de 2015, e ainda, 

deixou de trazer aos autos provas suficiente do cumprimento dos demais 

requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para fazer jus 

ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato 

praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de direito à 

promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento 

de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe 

à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário à análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 
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quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002843-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GONCALO MARTINS MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002843-08.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WALTER GONCALO MARTINS 

MONTEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar proposta 

por WALTER GONÇALO MARTINS MONTEIRO, objetivando o recebimento 

dos valores atualizado de R$ 2.438,61 (dois mil quatrocentos e trinta e oito 

reais e sessenta e um centavos). Intimados, os executados ESTADO DE 

MATO GROSSO E MT PREV alegaram excesso de execução, acreditando 

ser correto o valor total de R$ 2.428,52 (dois mil quatrocentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e dois centavos). Para tanto, juntaram planilha de 

cálculo no id. 230034559. A parte exequente concordou com o referido 

valor e cálculo (id. 2319856). Ante o exposto, acolhe-se os embargos de 

execução opostos pelo executado, reconhece-se o excesso a execução, 

e HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pelas partes executadas 

ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV no montante de R$ 2.428,52 (dois 

mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), dos 

quais a quantia de R$ 281,16 (duzentos e oitenta e reais e dezesseis 

centavos) deverá ser paga pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o valor de 

R$ 2.147,36 (dois mil cento e quarenta e sete reais e trinta e seis 

centavos) pelo MT PREV. Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 30%, pactuado entre as partes, a teor do 

respectivo contrato lançado no id 23140567. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002337-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002337-66.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIA MARIA BENEDITA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposta por LUCIA 

MARIA BENEDITA DE FREITAS, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 3.518,02. Intimado, a parte executada ESTADO DE MATO 

GROSSO concordou com o cálculo. A Turma Recursal Única fixou 

honorários sucumbenciais em 10% (id. 19841280). Decido. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 3.518,02 (três mil 

quinhentos e dezoito reais e dois centavos), conforme o cálculo 

apresentado no id 21301239 e os honorários sucumbenciais fixados pela 

Turma Recursal Única em 10% (dez por cento). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001418-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA MARIA COELHO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001418-43.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THELMA MARIA COELHO 

FURTADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. THELMA MARIA COELHO 

FURTADO, servidora do Poder Judiciário, propôs ação indenizatória de 

danos materiais em face do Estado de Mato Grosso alegando que, aos 

05/09/2007, teve deferido o pagamento de verbas referentes às 

designações exercidas no cargo de escrivã. Contudo, apesar de deferido, 

o pagamento de diferença salarial encontra-se suspenso aguardando 

disponibilidade orçamentária. A contestação suscita preliminarmente a 

ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito, postula a improcedência 

do pedido haja vista a ausência de produção de provas pela requerente. 

Identifica-se, na espécie, a ausência de interesse de agir haja vista que o 

conjunto probatório evidencia que não há postergação indefinida para 

satisfação do crédito administrativamente reconhecido pelo Tribunal de 

Justiça, mas uma adequação, com programação de pagamento, conforme 

disponibilidade orçamentária. Em síntese, o que se vê dos fatos narrados 

é que não há recusa no pagamento. Há ordem que obedece as normas de 

ordem financeira que regem a atividade da administração pública. De outro 

lado, observa-se que a parte autora mantém vínculo ativo com o Poder 

Judiciário, de modo que não há desligamento por aposentadoria ou 

exoneração que pudesse justificar autorização destacada dos demais 

servidores em idêntica condição. Por todo o exposto, declara-se, de ofício, 

a ausência de interesse processual, e julga-se extinto o processo, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo 
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Civil. Sem condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002178-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002178-89.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar 

proposta por MARIA AUXILIADORA DE LIMA, objetivando o recebimento 

dos valores atualizado de R$ 1.243,37. Intimado, o executado ESTADO DE 

MATO GROSSO concordou com o cálculo apresentado pela exequente (id. 

26070995). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

1.243,37 (mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo indicada no id. 24794970. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501407-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO BERNADINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501407-13.2014.8.11.0001 REQUERENTE: TERTULIANO BERNADINO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença condenatória de 

obrigação de pagar proposta por TERTULIANO BERNADINO DE SOUZA, 

objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 3.509,01. 

Intimado, o executado ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte (id. 

25830029). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

3.509,01 (três mil quinhentos e nove reais e um centavo), conforme 

planilha de cálculo apresentada no id. 18262013. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043343-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI CORREIA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1043343-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DIRLEI CORREIA MEDEIROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). DIRLEI CORREIA 

MEDEIROS, bombeiro militar, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando “que seja reconhecido o direito à Promoção por ato 

de Bravura do Autor, de soldado à Cabo em 06/09/2005, com suas 

respectivas promoções posteriores até a data do efetivo cumprimento da 

ordem judicial de reconhecimento do ATO DE BRAVURA com fito de 

reajustar sua vida funcional e reestabelecer a hierarquia dos Bombeiros 

Militares; IV. Requer sejam incorporados à remuneração ou proventos do 

autor as perdas decorrentes do ato omisso da Administração Pública, bem 

como também dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, 

devendo a condenação incidir sobre todas as verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente demanda; V. - A condenação 

do requerido ao pagamento da indenização a título de danos morais nos 

aspectos satisfativos, sancionatórios, punitivos e inibidores que a 

reparação deve ter, devendo a indenização ser fixada em 50 (cinquenta) 

salários mínimos, concedidos de uma só vez...” Extrai-se da contestação a 

arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Passa-se ao julgamento. Verifica-se que a ação 

meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como 

objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 
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do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo em agosto/1995. O requerimento administrativo noticiado pelo 

requerente (id. 17013489) foi instaurado em 08/12/2016, data em que o 

direito alegado já se encontrava acobertado pelo manto da prescrição. 

Não havendo prova nos autos de qualquer fato suspensivo ou interruptivo 

da contagem de prazo e observando a data em que se postula o direito e o 

ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição 

quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o exposto, ACOLHE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, sem resolução de 

mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013984-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KENJI MOGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013984-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDO KENJI MOGARI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FERNANDO 

KENJI MOGARI em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada 

em contrato temporário pactuado junto a parte requerida para exercer a 

função de médico, na modalidade de sobreaviso, lotado no Pronto Socorro 

municipal desta capital, no período de 06/2017 a 08/2017, objetivando: o 

recebimento de saldo residual de salário relativo aos dias 15/08/2017 a 

31/08/2017, 13º salários proporcional referente ao mês de 08/2017, bem 

como horas extras supostamente realizadas nos períodos de 05/06/2017 

a 11/06/2017, 31/07/2017 a 06/08/2017, e de 28/08/2017 a 01/09/2017, 

totalizando o montante de R$ 24.622,52 (vinte e quatro mil seiscentos e 

vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), e, ainda, indenização a 

título de danos morais no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Citado, o 

requerido não compareceu na audiência e não apresentou a contestação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço 
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que os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Assim, 

verifica-se que trata de norma especifica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, até porque se trata in casu de relação jurídico 

administrativa. No mais, resta observar que aplica ao Município de Cuiabá 

a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei 

Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: “Art. 1º 

Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as 

Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º 

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no 

âmbito do município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - 

combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e 

professor visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada 

pelo Poder Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na 

área de Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Portanto, a 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepcional referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. - 

VERBAS RELATIVAS À SALDO DE SALÁRIO e 13º SALÁRIO 

PROPORCIONAL: O requerente comprova, por intermédio do termo aditivo 

colacionado ao id. 13329107 que o contrato temporário possuía como 

previsão de término a data de 30/08/2017. Ocorre que, a partir da data de 

14/08/2018, o requerido promoveu unilateralmente a rescisão contratual, 

todavia, manteve a convocação do requerente para execução de seus 

trabalhos junto ao Pronto Socorro Municipal, conforme se verifica nas 

fichas de atendimento médico anexadas aos id.s 13330119 e 13330125. 

Compulsando os autos, restou incontroverso que a parte requerente 

laborou por meio de contrato temporário até a data de 31/08/2017, e como 

a parte requerida comprova o pagamento de verba salarial rescisória 

apenas relativo à 14 dias, impossibilitando a desconstituição dos 

documentos apresentados com a inicial, faz crer que resta inadimplente o 

pagamento de 17 dias de saldo de salário (15/08/2017 a 31/08/2017) 

efetivamente trabalhados , bem como do 13º salário proporcional referente 

ao mês de 08/2017. - HORAS EXTRAS O requerente alega ainda que 

durante a vigência do contrato laborou por horas extraordinárias nos 

períodos de 05/06/2017 a 11/06/2017, 31/07/2017 a 06/08/2017, e 

28/08/2017 a 01/09/2017, contudo, não obteve o pagamento. Resta 

comprovado aos autos, por intermédio de requerimento elaborado pela 

própria administração pública (id. 13330183), informando a necessidade 

de pagamento de plantão extra de 12 horas ao requerente, nos períodos 

de 05/06/2017 a 11/06/2017. A outro norte, em sua defesa, a parte 

reclamada limita-se em defender a inexistência de horas extras, bem como 

de qualquer valor pendente de pagamento a parte requerente. Sendo 

assim, diante de ausência de comprovação de pagamento, faz jus ao 

requerente o recebimento da referida verba, contudo, limitando-se ao 

período devidamente comprovado nos autos, qual seja, 05/06/2017 a 

11/06/2017. - DANOS MORAIS Por último, o requerente alega que o 

recebimento irregular da verba rescisória causou-lhe dano moral, todavia, 

tal alegação não é suficiente a qualificar-se como ofensa aos atributos 

pessoais, não caracterizado, portanto, o dano moral. Por fim, NÃO É 

POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES 

DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Sendo 

assim, considerando a legalidade do contrato objeto da ação e a ausência 

de comprovação da liquidação de saldo de salário referente à 17 dias 

trabalhados no mês de 08/2017, 13º salário proporcional referente ao mês 

de 08/2017, bem como horas extras laboradas no período de 05/06/2017 a 

11/06/2017, faz jus ao requerente o seu recebimento. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, CONDENANDO o requerido ao pagamento em favor da parte 

requerente do valor correspondente 17 dias trabalhados no mês de 

08/2017 (15/08/2017 a 31/08/2017), 13º salário proporcional referente ao 

mês de 08/2017, bem como horas extras laboradas no período de 

05/06/2017 a 11/06/2017, a ser acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta 

de poupança, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E, da data do 

término do vínculo (31/08/2017), respeitando o teto do juizado especial da 

Fazenda Pública; por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003175-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOUZA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003175-83.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDUARDO SOUZA FERNANDES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). EDUARDO SOUZA FERNANDES ajuizou 

a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o reconhecimento de sua 

promoção ao posto de Cabo desde à data de 26/08/2004, considerando 

sua pontuação na avaliação aplicada no Concurso Interno Para Admissão 

no Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso – CFC 2003, e, assim, que seja determinado o direito imediato à 

promoção à 3º Sargento, com todos os seus efeitos legais bem como 

“recebimento de todas as diferenças salariais compreendidas no período 

em que permaneceu de forma ilegal na patente de Cabo PM, com a 

contagem retroativa do tempo, para efeitos de aposentadoria e demais 

promoções.”. Citado, o reclamado apresentou defesa. Passa-se ao 

julgamento. I - DA PRESCRIÇÃO Registra-se que a presente ação trata de 

ação de obrigação de fazer que alega suposta nulidade de ato 

administrativo ocorrida em 26/08/2004 (data da conclusão da primeira 

turma do Curso de Formação de Cabo PM com metodologia de ensino a 

distância 2004 em 26 de agosto de 2004, Boletim do Comando Geral 2586 

de 26 de agosto de 2004), constitutiva de direito de progressão 

(pretensão de promoção na graduação de Cabo PM). Desse modo, o 

Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional 

quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, 
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Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de 

ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à 

prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO 

DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, ACOLHE-SE a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002628-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA DE ASSIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002628-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JUSSARA MARIA DE ASSIS 

PEREIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora 

integrante da categoria servidora pública estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Citado, o requerido deixou de apresentar contestação. DECIDO. 

Inobstante a ausência de contestação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora, servidora pública estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira 

reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 

50/1998. A ação foi proposta no ano de 2017. Assim, mesmo se tratando 

de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, 

incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência 

da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 
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REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003307-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003307-72.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CRISTIANI CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidora pública estadual da com vínculo temporário Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Ademais, os documentos que a parte reclamante trouxe aos 

autos para comprovar sua relação jurídica com a Administração consta 

que é por meio de contrato temporário (id. nº 17577891), não se aplicando 

à estes o direito pleiteado. Ora, a relação jurídica estabelecida entre a 

parte autora e a Administração é por determinação constitucional, 

essencialmente de caráter excepcional e por tempo determinado, não se 

aplicando as mesmas regras estatutárias. Trata-se, pois, de uma relação 

jurídico-administrativa, em que os direitos não se confundem com os dos 

servidores estatutários. Ainda que a parte requerente preste serviços por 

longos anos ao reclamado, não transmuda a natureza da relação, muito 

pelo contrário, aparentemente existe um descumprimento das disposições 

contidas no art. 37, X, da CF. Inclusive, no id. nº 17577891 que traz o 

holerite da parte autora do mês 11/2016, 12/2016 e 03/2017 consta 

expressamente que o tipo de vínculo é por meio de contrato temporário. Da 

análise do contexto probatório, observa-se que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar o seu 

vínculo efetivo com o Estado, pois dentre os documentos apresentados 

consta como regime especial (contrato temporário), não trazendo 

quaisquer elementos a elidir essa informação. A propósito, na contestação 

a parte demandada aduz que “O pedido imediato perseguido não pode ser 

atendido, eis que a parte adversa, como comprovado nos autos [ou 

através da documentação ora carreada], mantém vínculo funcional 

exclusivamente temporário com a Administração Pública. Assim, o contrato 

temporário celebrado com a Administração Pública não lhe dá direito ao 

recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV (Unidade Real de Valor).”. E na 

impugnação, a parte autora reconhece a precariedade do seu vínculo, 

nestes termos: “A modalidade contrato temporário não descaracteriza a 

pretensão da parte Autora, pois a jurisprudência pátria sedimentou 

entendimento no sentido de que é devido a percepção da URV aqueles 

que ocupam cargos efetivos ou não, senão vejamos... Assim, em 

obediência ao princípio da isonomia, é conferido aos servidores que 

ocupem as mesmas funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais 

ou assemelhadas do mesmo Poder Público, a igualdade de vencimentos, 

pois os direitos sociais constitucionalmente previstos são aplicáveis a todo 

trabalhador, independentemente da natureza do vínculo existente.”. Deste 

modo, resta claro e inequívoco que a relação entre as partes advém de um 

contrato temporário, e, portanto precário. Os contratos temporariamente 

não se confundem com os servidores em sentido estrito, impondo-se a 

improcedência do pedido. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033187-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033187-80.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

APARECIDA ANDRE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Cuiabá, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e LC 

220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA 

SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO) efetivou a reestruturação. A 

ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001948-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR LUCIANO KOHLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT0010085A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001948-13.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ITAMIR LUCIANO KOHLER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ITAMIR LUCIANO 

KOHLER ajuizou ação de título executivo de 15 URH´s referente ao 

honorário de defensor dativo fixado no processo de código nº 7301, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba – MT, almejando o 

recebimento da importância atualizada de R$ 13.200,75 (treze mil duzentos 

reais e setenta e cinco centavos). Citado, o executado não opôs 

embargos (id. 25775929). Verifica-se que a tabela de honorários da OAB 

é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 15 (quinze) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 13.927,65 (treze mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e 

cinco centavos), por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada 

em julgado, quanto à Requisição de Pequeno Valor – RPV cumpra-se de 

acordo com o Provimento nº 11/2017–CM. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501913-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501913-52.2015.8.11.0001 REQUERENTE: PAULA REGINA PEIXOTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por PAULA REGINA PEIXOTO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 7.946,98 (sete mil novecentos e quarenta e seis 

reais e noventa e oito centavos), conforme planilha de cálculo id. 

14391033. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 17101936). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 7.946,98 (sete mil 

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos). Defere-se 

o destaque da verba contratual no percentual sobre o valor total do débito 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001271-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ELENA BAZOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001271-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREA ELENA BAZOLLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS C/C DANOS 

MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

pagamento de diárias relativas a operação policial realizada no ano de 

2013 no montante de R$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais) e o 

valor de R$ 37.880,00 (trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais) a título 

de danos morais. Citado, o reclamado não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentaram contestação. Contudo, não são 

aplicados os efeitos da revelia em face da indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Passa-se à 

apreciação. Em que pese a parte autora alegar a não ocorrência da 

prescrição dada a natureza declaratória da ação, não é o que se 

depreende do pedido inicial: “No mérito, seja julgada procedente a ação, 

condenando o Estado a pagar a Requerente o montante de R$ 1.610,00 

(um mil seiscentos e dez reais)...”. A ação foi distribuída no dia 23/05/2018 

e o suposto direito data de 21/05/2013, consoante nota de empenho 

juntada nos autos. Assim, ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição, conforme disposto no artigo 1º do Decreto 

Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão 

autoral e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, com amparo no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002665-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002665-93.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LAURIE FERREIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$4.403,35 

(quatro mil quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 17405325. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 18034471). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.403,35 (quatro mil quatrocentos 

e três reais e trinta e cinco centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000856-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GALDINO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000856-34.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO GALDINO DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.638,87 (mil 

seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) e de honorários 

sucumbenciais no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) sobre o valor 

da condenação, conforme planilha de cálculo id. 23073186. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

23073186) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

23073186, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.638,87 (mil seiscentos e trinta e 

oito reais e oitenta e sete centavos) e os honorários sucumbenciais no 

valor R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505021-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505021-89.2015.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO SILVA JARDIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$16.430,94 

(dezesseis mil quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 14395893. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 16382630). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$16.430,94 (dezesseis mil quatrocentos e trinta reais 

e noventa e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038463-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038463-24.2019.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. 

Trata-se de reclamação proposta em face do Mato Grosso 

Previdência-MTPREV na qual a parte autora postula ordem judicial que 

determine a suspensão dos descontos previdenciários. Intimada para 

apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no 

indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de 

agir e que há pretensão resistida, a parte autora respondeu que considera 

indevida a exigência. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

instituição das condições da ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição a República, nos termos da tese de repercussão geral fixada 

no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 

INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 

o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 

da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 

Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 

configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a 

dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE 

631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se 

que a demonstração de recusa administrativa é essencial para se 
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comprovar o interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Ademais, fatos relativos a terceiros não eximem o requerente de cumprir a 

determinação judicial de emenda à petição inicial. Portanto, a ausência de 

regularização da preambular impede que o juízo possa aferir a presença 

das condições da ação. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e 

julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é inaplicável condenação ao 

pagamento de custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001204-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA MARIA COSTA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001204-18.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MAGDA MARIA COSTA SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por MAGDA MARIA 

COSTA SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$333,81 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e um 

centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$2.877,56 (dois mil e 

oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 

concernente ao MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 

26070589 e 26070792. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 26603940). Ante o exposto, 

HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos id. 26070589 e 26070792, 

sendo o valor de R$333,81 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e um 

centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de 

R$2.877,56 (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000643-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000643-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCILIO ANTONIO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por MARCILIO ANTONIO 

DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$476,55 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta 

e cinco centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$4.353,17 (quatro 

mil trezentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), concernente 

ao MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22409643 e 

22409190. Citado, o executado quedou-se inerte, conforme certidão id. . 

26790809. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 22409186) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 22409186, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os 

cálculos elaborados nos id. 22409643 e 22409190, sendo o valor de R$ 

R$476,55 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de 

R$4.353,17 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e dezessete 

centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000638-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE LUANNE DA SILVA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000638-06.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELKE LUANNE DA SILVA 

XAVIER EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por ELKE 

LUANNE DA SILVA XAVIER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.241,40 (três mil duzentos e quarenta e um 

reais e quarenta centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$6.184,95 

(seis mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 

concernente ao MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 

18799855 e 18799856. Citado, o executado quedou-se inerte, conforme 

certidão id.: 26777527. Verifica-se que as planilhas de cálculo (Id. 

18799855 e 18799856) apresentadas pela parte exequente estão em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, os de ID. 18799855 e 18799856, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 18799855 e 18799856, sendo o valor de R$ R$3.241,40 (três mil 

duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), referente ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e o valor de R$6.184,95 (seis mil cento e 

oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), concernente ao MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002714-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002714-37.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSEMAR CAVALCANTI DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.359,01 

(seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e um centavo) e de honorários 

sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, conforme planilha 

de cálculo id. 23642455. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 23642455) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 23642455, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.359,01 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e um centavo) e 

os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor 

R$953,85 (novecentos e cinquenta a três reais e oitenta e cinco 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001176-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURACI DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001176-84.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EURACI DE OLIVEIRA BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$3.795,60 (três mil setecentos e noventa e cinco reais e 

sessenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 22788443. O 

Executado concordou com a execução (Id. 26322277). No que tange ao 

pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$3.795,60 (três mil setecentos e noventa e cinco 

reais e sessenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035145-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SEBASTIANA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1035145-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JUCINEIA SEBASTIANA DA 

VEIGA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

ex-servidora pública estadual da com vínculo temporário, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 
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eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Ademais, na inicial a parte reclamante sequer trouxe aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua relação jurídica com a 

Administração, limitou-se a anexar a certidão de crédito nº 1150/2016 (id. 

10760826), bem como Atestado de crédito (id. 10760866), impossibilitando 

a definição da modalidade de sua relação jurídico-administrativa. Contudo, 

posteriormente, no intuito de comprovar sua renda, a requerente anexa 

documento bancário que demonstra crédito de benefício oriundo do INSS 

(id. 14340709), evidenciando, com clareza, a inexistência de vínculo 

efetivo com a administração pública e, consequentemente, do direito ora 

pleiteado. Ora, a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a 

Administração existiu por determinação constitucional, essencialmente de 

caráter excepcional e por tempo determinado, não se aplicando as 

mesmas regras estatutárias. Trata-se, pois, de uma relação 

jurídico-administrativa, em que os direitos não se confundem com os dos 

servidores estatutários. Ainda que a parte requerente preste serviços por 

longos anos ao reclamado, não transmuda a natureza da relação, muito 

pelo contrário, aparentemente existe um descumprimento das disposições 

contidas no art. 37, X, da CF. Da análise do contexto probatório, 

observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que 

lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, 

no sentido de comprovar o seu vínculo efetivo com o Estado, pois dentre 

os documentos apresentados consta como regime especial (contrato 

temporário), não trazendo quaisquer elementos a elidir essa informação. 

Deste modo, resta claro e inequívoco que a relação entre as partes advém 

de um contrato excepcional, e, portanto precário. Os contratos 

temporariamente não se confundem com os servidores em sentido estrito, 

impondo-se a improcedência do pedido. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015847-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015847-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ODILIA MAXIMIANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da 

categoria servidora pública municipal da secretaria de saúde, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público do sistema único 

de saúde do Município de Cuiabá, teve a carreira reestruturada aos 

28/03/2007, com a publicação da Lei 152/2007. A ação foi proposta no 

ano de 2017. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais 

Estaduais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo precedente qualificado do STF (RE 

561836/RN), “o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma restruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público.” 2. Considerando que houve 

reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do 

magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido 

proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da 

reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da 

prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas. 3. Honorários 

advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, 

observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 5036439.06.2017.8.09.0097 – 

5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado em: 05-04-2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, recentemente transitado em 

julgado, consagrou o entendimento acerca do direito dos servidores 

públicos à recomposição da defasagem eventualmente ocorrida com a 

conversão da moeda, limitada, por sua vez, à lei que reestrutura a 

remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões remuneratórios 2 - No 

presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que tratou sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do 

Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma nova tabela vencimental, 
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assim, atua ela como limitadora no tempo, para fins da contagem do prazo 

prescricional. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. g.n. 

(TJTO – Apelação Cível n.º 0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Relatora: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 

BARBOSA, Publicado em: 28-05-2019). Nesse contexto, considerando 

que entre a vigência da Lei 152/2007 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, com 

resolução de mérito, com amparo no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008571-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIMARLEN SUELLE DA SILVA OAB - MT14300/-O (ADVOGADO(A))

JOCELAINE SOUZA VALERIO OAB - MT8614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008571-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AUGUSTO EVANGELISTA DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de que tem direito ao abono pecuniário 

desde 10/2006 até a sua aposentadoria em 31/03/2013, no valor total de 

R$ 45.411,22. O requerente alega que é servidor público aposentado da 

SEPLAN em 31/03/2013, sendo que cumpriu todos os requisitos para 

aposentadoria voluntária, em 10/12/2003 que já contava com 35 (trinta e 

cinco) anos de tempo de contribuição. Contudo continuou trabalhando, 

fazendo jus ao abono de permanência referente ao período que 

permaneceu em atividade mesmo tendo completado as exigências para 

inatividade. Citado, o requerido não compareceu na audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e ausência de defesa, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O abono de permanência consiste no reembolso 

da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as 

exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e 

que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. O abono de 

permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal: “Art. 

40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 19. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.” (G. n.) O abono de 

permanência instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 está 

inserido no artigo que trata, não por acaso, dos servidores titulares de 

cargos efetivos, leia-se, é um direito assegurado apenas aos efetivos, 

não por acaso consta no art. 2º da citada emenda que se trata de cargo 

efetivo: “Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional 

nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela 

aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 

40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado 

regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica 

e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o 

servidor, cumulativamente: (...)” (G. n.) Analisando a documentação 

juntada pelo requerente, vê-se que não ingressou regularmente em cargo 

efetivo e, portanto, não preenche os requisitos legais. Nesse diapasão, o 

artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que “a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo que, ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo, não 

se confundindo com a estabilidade, que, ao contrário, condiciona-se ao 

preenchimento de etapas subsequentes ao provimento do cargo, e trata 

da superação de determinadas condições que, cumpridas, assegura ao 

servidor o direito de permanência no cargo. Assim, é correto concluir que 

os servidores declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no 

cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, 

uma vez que não possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser 

alcançado por meio de concurso público. Esse é o entendimento pacífico 

do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM 

CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA 

DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO 

ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA 

INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E 

ESTABILIDADE. ...2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir 

efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o 

funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é 

integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas 

condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. 

Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente 

Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço 

público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à 

efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição 

primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário 

público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de 

concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor 

constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há 

pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. 

Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é 

estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no 

serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação 

na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar 

de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor 

que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é 

estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, 

mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira 

e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não 

se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da 
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Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se 

submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à 

contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade 

excepcional, como título.... (STF - RE: 167635 PA , Relator: Maurício 

Corrêa, Data de Julgamento: 17/09/1996, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJ 07-02-1997 PP-01355 Ement Vol-01856-04 PP-00732). 

Portanto, o requerente, não se enquadra na hipótese do EC 41/2003, nem 

no §19º do artigo 40, da Constituição Federal, porquanto não detém a 

condição de servidor efetivo. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE JURÍDICO E 

COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE 

EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – CONCESSÃO DE 

VANTAGENS PECUNIÁRIAS (ABONO PERMANÊNCIA, INCORPORAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) – VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGENS 

NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS 

EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA DO FATO 

CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE 

ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – TRANSPOSIÇÃO DE 

CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. 

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso 

público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 

(cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada 

estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única 

garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, 

a de permanecer no serviço público. 2. Os direitos e vantagens, inclusive 

as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de 

provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente 

estáveis pelo art. 19 do ADCT. 3. A teoria do fato consumado somente 

pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que 

afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode 

ser aplicada quando a situação é contrária à lei. 4. A percepção de 

vantagens pelo Apelado, tais como abono de permanência, incorporação 

de vantagem é contrária à Carta Política, posto que aos servidores 

estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não foram 

assegurados as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na 

Administração Pública por meio de concurso. 5. Os atos que concederam 

vantagens pecuniárias ao Apelado, foram concedidos em leis municipais, 

as quais foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno deste E. Tribunal 

de Justiça, por meio das ADI’s nº 18531/2011 e 31493/2012. Assim aplicar 

a teoria do fato consumado ofende não só a Lei Maior, mas consolidaria 

uma situação fática declarada e manifestamente inconstitucional. 6. O fato 

do Apelante ter ingressado no serviço público como advogado, ter 

estabilizado extraordinariamente e, posteriormente aposentado como 

Procurador Municipal deve ser anulado, posto que fere o princípio de 

acesso ao cargo público por meio de concurso, consagrado no art. 37, II, 

da CF/88. 7. Quando o servidor público é estabilizado extraordinariamente 

(art. 19 do ADCT) em determinado cargo e, posteriormente por ato 

administrativo ou lei, passa a integrar carreira diversa daquela que 

ingressou originariamente e, sem prestar concurso público, este incorre 

em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá em transposição de 

cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria (Súmula nº 685 do STF). 

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 62682/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE). Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008153-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008153-40.2016.8.11.0041 REQUERENTE: NEIDE ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por NEIDE ALVES DA COSTA, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Fundamento e decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, 

em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Verifica-se dos autos que relação jurídica da autora com a 

Administração foi por meio de contrato temporário, não se aplicando, 

portanto, o direito pleiteado. A contratação temporária fora das hipóteses 

legais acarretam outras consequências ao agente político ou público, bem 

como ao próprio Estado, todavia, entre elas não está a de pagar 

defasagem remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor– URV. Com efeito, quando se celebra contrato de 

prestação de serviços, neste estabelece-se o valor da contraprestação, 

que não guarda qualquer relação com os subsídios pagos aos servidores 

públicos. Logo, nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência 

de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor– URV, quando se cuida de contrato de 

prestação de serviços por tempo determinado.[1] Nessa sentido: (...) 

Servidor público cujo contrato é por tempo determinado não faz jus ao 

recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV. Sentença retificada. Apelação 

prejudicada. (TJ/MT,Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

apelação/remessa necessária 164071/2014, relator Desembargador Luiz 

Carlos da Costa, julgamento em 5 de maio de 2015) Ainda que a parte 

requerente preste serviços por longos anos ao reclamado, não transmuda 

a natureza da relação, muito pelo contrário, aparentemente existe um 

descumprimento das disposições contidas no art. 37, X, da CF. Da análise 

do contexto probatório, observa-se que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar o seu 

vínculo efetivo com o Estado, não trazendo quaisquer elementos a elidir 

essa informação. Além disso, não há documentação suficiente que 

comprove que o valor atribuído corresponda ao proveito econômico 

pretendido. Dessa feita, a Autora não tem direito à referida conversão 

monetária, pois começou a receber os seus vencimentos já convertidos, 

não havendo, por questão lógica, diferenças decorrentes de conversão 

monetária de remuneração em URV, padrão no qual jamais recebeu. Diante 

do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 
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submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Apelação / Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017484-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017484-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELISETE COSTA SANTANA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS proposta por 

ELIZETE COSTA SANTANA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. O pedido principal foi 

formulado nos seguintes termos: “(...) Seja declarada a venda pela Autora, 

no ano de 1992, do veículo VW/TL, Ano 1973/1973, cor azul, placa 

ABS9448, Renavam 531134431, CHASSI: BF065160 ou seja, declarada a 

inexistência de propriedade do veículo supramencionada e, por 

conseguinte, seja declarada a inexistência dos débitos do veículo em 

nome da requerente, a partir de referido ano em que foi vendido;” A autora 

aduz que a venda foi feita verbalmente para uma pessoa identificada 

apenas como Hiltamar, portanto, sem a tradição documental (pela ausência 

do DUT) e, consciente desse fato, a Requerente manteve contato com o 

comprador, para fazer a transferência do veículo da maneira prevista em 

lei, contudo, este lhe informou que havia vendido o veículo para terceira 

pessoa e não sabia o seu paradeiro, e, em nova tentativa de contato anos 

depois, a Autora descobriu que o Sr. Hiltamar faleceu, de modo que até a 

presente data, essa ação junto ao órgão responsável pelos registros de 

veículos não foi realizada. O alegado compromisso firmado “no fio do 

bigode” é o contrato verbal, que não foi adimplido, segundo a autora. 

Observa-se inexistência de pretensão resistida pelo DETRAN/MT na inicial, 

sendo certo que está a Autarquia apta a realizar a transferência do 

veículo desde que cumprida a legislação pertinente (pagamento de taxas, 

tributos, vistorias, etc). Verifica-se, pois, que o pedido de natureza 

“declaratória” intenciona na verdade ordem do juízo para desvencilhar 

autora e réus a cumprirem o disposto no CTB a regularizar 

administrativamente o registro do veículo, o qual foi objeto de negócio 

jurídico. Nesse contexto, não subsiste interesse de agir para ação 

declaratória negativa de propriedade, pois a “recusa à propriedade” deriva 

da situação de fato de inadimplemento do contrato verbal que a autora 

alega, sem apresentar quaisquer provas, ter firmado com o Sr. Hiltamar. 

Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável quando há 

algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se 

apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é 

mero descumprimento contratual entre as partes alienante e adquirente. O 

contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o adquirente 

(bem identificado nos autos) foi descumprido, de modo que a parte 

requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte supostamente 

inadimplente na relação contratual, notadamente porque o DETRAN/MT é 

pessoa jurídica de direito público estranha ao negócio entre os 

particulares. Portanto, não há aptidão do provimento requerido para a 

satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 134 do CTB. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que - "É admissível 

ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação 

de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, julgado em 

05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por finalidade a 

obtenção de uma sentença que simplesmente declare a existência ou não 

de uma determinada relação jurídica, a teor do que estabelece o art. 4º, I, 

do CPC. - Não havendo divergência das partes quanto à existência da 

relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do contrato produzir os 

efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão foge ao alcance da 

ação meramente declaratória. Recurso especial não conhecido. (REsp 

363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 17/12/2008).” 

(G.n.) No caso, além da parte Requerida não integrar a relação jurídica 

primária da qual a parte Autora pretende extrair efeitos negativos, não há 

incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, 

aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, 

eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre 

particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da 

Fazenda Pública e suas autarquias. Ante o exposto, ACOLHEM-SE as 

preliminares de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e da ausência de 

interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória 

negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico com 

prestação inadimplida e, por consequência, indefere-se a petição inicial e 

JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, I e VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000191-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AMORIM RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000191-18.2018.8.11.0001 REQUERENTE: KARINA AMORIM RONDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

“Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamentos cumulada 

com pedido de tutela antecipada” ajuizada por KARINA AMORIM RONDON 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende o fornecimento 

dos medicamentos desvenlafaxina 200mg/dia; escitalopram 20/mg/dia; 

lisdexanfetamina 30mg/dia e alprazolan /2mg/dia, uma vez que é portadora 

de depressão e ansiedade. Encaminhado ao NAT para parecer, foi 

informado que os medicamentos não são assegurados pelo SUS, mas 

alternativamente oferece outros fármacos para o tratamento (ID. 

11638622). A liminar foi indeferida. Citado, o requerido não apresentou 

contestação e não compareceu na audiência de conciliação. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. De início, 

importante se faz registrar que o tema repetitivo nº 106 do Superior 

Tribunal de Justiça firmou como modulação de efeitos a tese sobre “a 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS”, da qual estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do 

poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos 
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normativos do Sistema Único de Saúde – SUS. A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. Analisando o caso em comento, se extrai dos 

autos que a requerente não comprovou a imprescindibilidade, assim como 

da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS. Neste norte, nota-se que não houve comprovação de que o 

medicamento oferecido pela rede pública, não pode ser utilizado pela parte 

reclamante, ônus de prova que lhe incumbe, pois a excepcionalidade tem 

que ser comprovada, visando a garantia do acesso a saúde de modo 

igualitário, sem que aplique situações individualizadas/excepcionais para 

ferir a estabilidade do orçamento público e as políticas públicas, bem como 

prejudicando toda uma coletividade em prol da individualidade. Neste 

sentido, segue jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

CEFALÉIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPONÍVEL NA REDE 

PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS. 

Se o Estado disponibiliza medicamento para a patologia e o demandante 

não comprova a sua ineficácia, a improcedência do pedido é medida 

imperativa. (TJ-MS - APL: 0000292-68.2012.8.12.0029, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/01/2013, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 08/02/2013). Acresça-se que o laudo, 

genericamente, refere que o paciente fez uso de várias outras 

substâncias sem melhora, sem fundamentar por qual razão não surtiram 

efeito, conforme determinação do tema 106 do STJ. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUPERTINO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000840-28.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

CUPERTINO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, 

servidor público municipal aposentado, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o 

requerido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV não apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a ausência de contestação, diante da indisponibilidade 

do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de 

aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A requerente é servidora pública municipal 

aposentada, portanto, cabe ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ figurar no polo 

passivo de ação cujo objeto é a reposição de eventuais perdas 

remuneratórias decorrentes da conversão salarial em URV. Ademais, 

necessário ressaltar a extinção da autarquia CUIABÁ PREV sendo sua 

competência transferida à Secretaria Municipal de Gestão. Ante o 

exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ilegitimidade passiva do requerido 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ – CUIABÁ-PREV e EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015356-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015356-53.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO EDUARDO DO 

NASCIMENTO REU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Trata-se de “ação de revisão dos proventos de aposentadoria” proposta 

por PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – MT 

(CUIABÁ-PREV) e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a conversão da 

aposentadoria para proventos integrais, aduzindo que a aposentadoria por 

invalidez, foi em virtude de acidente de trabalho. Citados, os reclamados 

apresentaram defesa. Passa-se ao julgamento. Acolhe-se a ilegitimidade 

passiva do requerido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV, eis que a autarquia 

CUIABÁ PREV foi extinta pela LC nº 359/2014 sendo sua competência 

transferida à Secretaria Municipal de Gestão. Por consequência determino 

sua exclusão da lide. Rejeita-se a preliminar de prescrição, uma vez que a 

concessão de aposentadoria foi registrada em 29/03/2012 e a propositura 

da ação 13/09/2016, não ultrapassado o prazo de 05 anos. Superadas as 

preliminares, passa-se ao mérito. A Constituição Federal/88 prevê em seu 

artigo 40, § 1º, a necessidade da edição de lei ordinária para regulamentar 

a aposentadoria por invalidez e o rol de moléstias profissionais e doenças 

graves, contagiosas ou incuráveis, vejamos: § 1º Os servidores 

abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 

na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) I - por invalidez permanente, sendo os proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente 

em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) (g.n.) Denota-se do dispositivo transcrito que o servidor 

público efetivo, inserido no Regime Próprio de Previdência, poderá ter os 
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proventos integrais desde que a aposentadoria seja motivada por acidente 

de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, nos termos de lei ordinária. Vê-se que a normativa 

constitucional condicionou a definição das moléstias profissionais e 

doenças ao legislador ordinário para a concessão da aposentadoria por 

invalidez com proventos integrais, não comportando interpretação 

extensiva ou discricionariedade do agente público, que possa 

comprometer a reserva legal. De igual modo, o pedido de aposentadoria 

por invalidez se apoia na Lei Complementar Municipal n. 4.592/2004, em 

seus artigos 12, I, e 14, in verbis: Art. 12 Os servidores abrangidos pelo 

regime do CUIABÁ-PREV serão aposentados: I - Por invalidez permanente, 

sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14: (...) Art. 14 O segurado, 

quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, 

contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina 

especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia 

profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria 

integral. Assim, nota-se que é devido à aposentadoria com proventos 

integrais, quando houver a invalidez por acidente do trabalho ou moléstia 

profissional que o invalide para o serviço. Aduz o requerente que exercia 

a função de professor de educação física com dois vínculos, vindo a 

sofrer acidente em serviço, fraturando o joelho (Gonartrose não 

especificada), o que limitou sua atuação profissional, tendo se aposentado 

de ambos. Verificando-se os documentos juntados aos autos, não há 

qualquer comprovação de ocorrência de acidente em serviço que tenha 

ocasionado à incapacitação do autor. Ademais, verifica-se do documento 

juntado no id. 1991909 que a incapacidade do autor não decorre de 

acidente de trabalho, tendo essa ínicio em 2005. Se não foi evidenciado no 

feito o nexo de causalidade entre o motivo que ensejou a incapacitação 

irreversível do requerente para o exercício de suas funções laborativas e 

que culminou com sua aposentadoria por invalidez, com proventos 

proporcionais, e o alegado acidente em serviço, deve ser improcedente o 

pedido de revisão para percebimento de proventos integrais. Deste modo, 

pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e 

moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos 

integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelos Tribunais 

Superiores, tem natureza taxativa, vejamos: CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. 

SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da 

Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo 

regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por 

invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O 

benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao 

domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que 

ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, 

segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. 

Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) Com isso, 

nota-se que a parte autora não comprovou fazer jus ao direito pleiteado, 

não cumprindo com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como 

dispõe no artigo 373, I, do CPC. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011535-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011535-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO RODRIGUES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidor 

público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público militar do Estado de Mato Grosso, teve 

a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a publicação da Lei 

Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 
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da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012660-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012660-39.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: ANDRE LUIZ SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público na carreira de Investigador de Polícia Civil, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o autor, servidor público da Polícia Civil do 

Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 16/11/2000, 

com a publicação da Lei Complementar nº 72/2000, alterada pela Lei 

Complementar 155/2004. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011618-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011618-52.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN CARLOS CAMARGO 

PEIXOTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público militar, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 
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que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação 

a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público militar do Estado de Mato Grosso, teve 

a carreira reestruturada aos 15/12/2005, com a publicação da Lei 

Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2019. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 231/2005 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003703-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003703-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BENILTES DA COSTA MONTEIRO 

NEVES REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária proposta por 

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES, viúva e pensionista do 

ex-servidor Geraldo Roque das Neves, contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a conversão em pecúnia da Licença-Prêmio 

referente aos quinquênios de 1989/1994 (30 dias), 1994/1999 (90 dias), 

1999/2004 (90 dias) e 2004/2009 (90 dias), bem como das férias 

proporcionais 3/12 acrescida de terço constitucional relativas ao período 

de 28/11/2009 a 28/02/2010, ambas não usufruídas, não averbadas e não 

convertidas em espécie em favor do ex- servidor, totalizando o valor de 

R$ 45.989,60 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e 

sessenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Rejeita-se a preliminar de 

prescrição, ante a comprovação do protocolo de requerimento 

administrativo distribuído sob o nº 139779/2011 em 28/02/2011, cuja 

conclusão ocorreu em 19/02/2018 (id. 12555392), gerando a consequente 

interrupção do quinquênio prescricional. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Conforme se depreende da inicial, 

a requerente é viúva e pensionista do ex-servidor estadual Geraldo Roque 

das Neves, falecido em 27/02/2010 e, protocolou solicitação administrativa 

distribuída sob o nº 139779/2011, requerendo a indenização relativa a 

licença-prêmio e férias proporcionais acrescida do terço constitucional do 

período de 28/11/2009 a 28/02/2010, ambas não usufruídas, não 

averbadas e não convertidas em espécie em favor do ex-servidor. O 

requerimento foi indeferido administrativamente, em razão da 

impossibilidade de apreciação do pedido pelo sobrestamento de emissão 

de certidão de crédito no âmbito do poder executivo determinada pelo 

Decreto 945/2012. É cediço que a licença-prêmio e as férias geram direito 

a conversão em pecúnia quando não usufruídas durante o vínculo, tendo 

em vista que, o ex-servidor público, não poderá mais gozá-las, sob pena 

de locupletamento ilícito da Administração. Consta dos autos que o 

ex-servidor faleceu em 27/02/2010, bem como não usufruiu e não 

converteu em espécie as licenças-prêmio, bem como as férias 

proporcionais ora pleiteadas, conforme declaração do próprio requerido 

nos autos do processo administrativo nº 139779/2011, id. 11816121. 

Assim, vê-se que o requerido não impugnou adequadamente o direito 

invocado, pois não invalidou os documentos comprobatórios e nem juntou 

comprovante de pagamento, restando, portanto, incontroverso o direito 

ora pleiteado. Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça 

contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e 

documentos apresentados com a inicial, porquanto, o Supremo Tribunal 

Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento 

do direito à indenização pela licença-prêmio e férias não gozadas de 

servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento 

ilícito. Deste modo, a requerente, de posse de Alvará Judicial nº 167/2011 

expedido pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Famílias e Sucessões 

desta Comarca, id. 11816069, faz jus à percepção em espécie pelo não 

recebimento de 10 meses de licença-prêmio, bem como não utilização das 
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férias proporcionais do período aquisitivo de 28/11/2009 a 28/02/2010 pelo 

ex-servidor Geraldo Roque das Neves, devendo ser considerado o último 

pagamento (02/2010), constituindo a única forma de receber o que lhe é 

de direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma 

vez que se trata de direito adquirido. Contudo, indefere-se o acréscimo do 

terço constitucional relativo às férias proporcionais do período aquisitivo 

de 28/11/2009 a 28/02/2010, em detrimento ao que estabelece o art. 14, § 

2º do Decreto 1.317/2003: Art. 14 O servidor, efetivo ou o exclusivamente 

comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão 

perceberá indenização integral das férias vencidas e proporcionais do 

período de férias incompleto. § 1º A indenização será com base na 

remuneração do mês da exoneração. § 2° Só será devido pagamento do 

terço constitucional de período aquisitivo de férias completo. (g.n.) Anto o 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar à requerente as 

Licença-Prêmio referente aos quinquênios de 1989/1994 (30 dias), 

1994/1999 (90 dias), 1999/2004 (90 dias) e 2004/2009 (90 dias), bem 

como as férias proporcionais 3/12, relativas ao período de 28/11/2009 a 

28/02/2010, do ex-servidor Geraldo Roque das Neves, a serem 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e 

correção monetária pelo IPCA-E, da data do óbito (27/02/2010), respeitado 

o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028682-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSELY BARROS BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028682-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MOSELY BARROS BONFIM REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Cuida-se de “ação de cobrança do terço constitucional 

retroativo c/c obrigação de fazer” proposta por MOSELY BARROS 

BONFIM em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual a Requerente 

pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 

(quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos servidores 

professores, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao 

ajuizamento desta ação. Passa-se ao julgamento. I - DA PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO/ FALTA DE INTERESSE. No caso em tela, por tratar-se de 

hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional 

de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, 

consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, 

verbis : "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Na hipótese dos 

autos, não há que se falar em prescrição, haja vista os pedidos serem de 

pagamentos relativos aos últimos 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da 

ação. No que tange ao interesse de agir, este encontra-se presente no 

momento em que pretende o recebimento da verba não paga pelo 

reclamado, sob alegação de ser indevida. Superadas as preliminares, 

passa-se à análise do mérito. II - DO MÉRITO O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora 

relata que é professora da rede municipal, inserida no serviço público 

municipal em 01/2014, e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 

(quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera 

apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta 

forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente 

a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco anos. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada 

pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo teor assegura 45 

(quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos: Art. 

48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo com o calendário sendo: a) quinze dias no término 

do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no 

encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Ainda, o 

artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, 

correspondente ao período de férias, independente de solicitação: Art. 49 

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, 

por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, 

correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos 

servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo. Bem se 

vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o 

período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de 

professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 

dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Portanto, se a 

legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período 

gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a apelada 

tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de 

vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). A 

respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser 

devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) 

dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017.) grifei No mesmo 

sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT e 

considerando que houve o pagamento para a parte reclamante do terço 

constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias e, que a reclamante foi 

inserida no cargo em 01/2014, é devido o terço constitucional sobre os 15 
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(quinze) dias de férias dos períodos de 01/2015 a 01/2017, acrescidos de 

correção e juros, a ser especificado na parte dispositiva, uma vez que 

assiste direito aos professores o recebimento do terço constitucional 

sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não cabendo restringi-la ao 

período de trinta dias. Ressalta-se, ainda, que a PORTARIA Nº 

687/2016/GS/SME não pode afastar o direito concedido na Lei 

Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Indefere-se o 

requerimento de inversão do ônus da prova porque não se admite contra a 

Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas no Código de Processo Civil. Diante do exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

DETERMINAR que seja incorporado o recebimento do terço constitucional 

sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a parte reclamante 

enquanto exercer o cargo de professor dentro da unidade escolar, e; 

CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante 

referente aos períodos aquisitivos de 2015 a 2017, até que seja efetivado 

o pagamento devido, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, 

e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, nos 

termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE. Por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte 

reclamante para juntar o cálculo já compensando o valor do terço 

constitucional pago sobre os trinta dias de férias, as fichas financeiras de 

2015 a 2017 e seu histórico funcional, para fins de futura execução. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006491-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006491-07.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARLENE 

GONCALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de Ação de cobrança decorrente de contrato nulo c/c 

indenizatória por danos morais proposta por MARLENE GONCALVES em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de professora no período 

de 09/02/2004 a 23/07/2014, objetivando a declaração de nulidade dos 

contratos temporários, bem como o recebimento de férias acrescidas do 

terço constitucional, aviso prévio, seguro desemprego, depósito do FGTS 

acrescido de multa de 40% e indenização a título de danos morais. Citada, 

a parte reclamada apresentou a contestação. Passa-se ao julgamento. No 

que tange a prescrição, segundo o disposto no artigo 1º do Decreto 

Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a ocorrência 

da prescrição em relação às parcelas anteriores a março/2012, haja vista 

que a ação foi distribuída no dia 07/03/2017. Desse modo, em eventual 

procedência do pedido autoral, DECLARA-SE prescritas as parcelas do 

período anterior a março/2012. Superada as preliminares, passa-se à 

análise do mérito. É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. § 2º A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, verifica-se que trata de 

norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, como 

pretendido pela parte reclamante, até porque se trata in casu de relação 

jurídico administrativa[1]. No mais, resta observar que aplica ao Município 

de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de 

Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo 

Determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal 

direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; (g.n.) III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a reiterada contratação temporária não se 

enquadra na legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos” 

entre as contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela legislação 

vigente. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais relativos à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) O Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não 

depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 
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– ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para cinco anos, com efeitos 

prospectivos, de acordo com a decisão de modulação dos efeitos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte sentido: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) Ementa: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS. De acordo com a 

decisão do STF, bem como observados os requisitos legais do contrato 

jurídico-administrativo, o trabalhador faz jus apenas ao recebimento do 

FGTS e saldo de salário. Sendo assim, indefere-se os demais pedidos. 

Quanto aos danos morais, são requisitos da responsabilidade civil: fato, 

dano e nexo de causalidade. O fato não se encontra demonstrado por 

ausência de prova mínima. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS) dos períodos de 03/2012 a 12/2012, 02/2013 

a 12/2013, 01/2014 a 04/2014, 04/2014 a 07/2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção 

monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; 

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas financeiras do 

período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de futura 

execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026665-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROCHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026665-37.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GILSON ROCHA PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por GILSON ROCHA PEREIRA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando o pagamento de danos morais no valor de R$ 

46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais) 

consubstanciada em alegada prisão ilegal. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. A parte autora afirma na inicial que 

transitava de bicicleta na madrugada do dia 27/05/2017 quando foi 

abordado pela Polícia Militar. Informa que portava documento de identidade 

pessoal bem como cartão cidadão, contudo, os agentes optaram por 
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encaminhá-lo ao CISC Planalto para melhor averiguação. Ao chegar à 

unidade policial foi contatada a existência de um mandado de prisão em 

aberto, expedido nos autos do processo criminal nº 

21437-95.2017.811.0042, em desfavor de GELSON ROCHA PEREIRA, 

irmão do requerente e, sob o argumento de possível falsa identificação do 

requerente foi determinada sua detenção que, posteriormente, foi 

transferido para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde 

permaneceu até 28/07/2017. Em razão disso, alega o requerente ter 

sofrido dano moral, por ter sido indevidamente privado de sua liberdade, 

abalando sua honra e reputação, por crime cometido por outrem. No intuito 

de desfazer todo o embróglio, na data de 28/07/2017, a genitora do 

requerente dirigiu-se a secretaria da segunda vara criminal dessa capital, 

onde tramitou o processo criminal nº 21437-95.2017.811.0042, noticiando 

a irregularidade da prisão do requerente e, na mesma data, foi expedido 

Alvará de Soltura nº 926/2017 (id. 9636410), reconhecendo a mencionada 

irregularidade, bem como determinando a imediata liberação do requerente. 

A responsabilidade da administração pública por atos praticados por seus 

agentes é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 

6º, Constituição Federal). Dessa forma, basta a demonstra do dano, da 

conduta e do nexo de causalidade para a configuração do dever de 

indenizar. A regra de responsabilidade objetiva da administração pública 

tem como exceção os atos omissivos, aplicando-se a teoria da 

responsabilidade subjetiva, podendo dar ensejo à indenização por dano 

moral diante da culpa ou dolo do Estado. É possível caracterizar a 

responsabilidade civil do Estado na hipótese, presentes os elementos para 

a responsabilidade subjetiva. O autor foi detido e encaminhado à unidade 

policial para averiguação e, mesmo de posse de seus documentos 

pessoais foi indevidamente encaminhado à unidade prisional, em 

27/05/2017, em cumprimento ao mandado de prisão em aberto em 

desfavor de outrem, sendo este revogado apenas em 28/07/2017, 

conforme Alvará de Soltura nº 926/2017 (id. 9636410). Pois bem. 

Analisando o mérito, verifica-se que foram trazidos elementos 

necessários para a apreciação do pedido, considerando que 

comprovadamente houve erro na identificação do réu da ação penal nº 

21437-95.2017.811.0042. A partir da identificação errônea do sujeito ativo 

do delito, gerou-se cumprimento ilegal do mandado de prisão, consonante 

se depreende dos documentos de id. 9636410. Há clara relação entre o 

ato praticado pelos policiais e a atuação negligente do Estado, quando não 

adotou as medidas necessárias para evitar a prisão indevida. 

Configurado, assim, o nexo de causalidade entre o ato do Estado e o 

resultado danoso. O dano moral decorrente da prisão irregular é in re ipsa, 

dispensa comprovação do prejuízo extrapatrimonial, o resultado danoso é 

presumido, bastando à prova do ato ilegal. Desta feita, os Tribunais de 

Justiça adotam o seguinte entendimento, conforme jurisprudências 

colacionadas abaixo: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

IDENTIFICAÇÃO PENAL EQUIVOCADA. FALSA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. 

FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

CONDENAÇÃO. “QUANTUM’ INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RESSARCIMENTO. PROVA DA DESPESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. – A circunstância de a pessoa ser 

indevidamente confundida pelas autoridades policiais e judiciárias, com 

outra, presa em flagrante e apontada como autora de crimes, e daí sofrer 

as agruras causadas pela confusão decorrente do equívoco do Poder 

Público, causa dano moral, que deve ser indenizado pelo Estado. Se a 

fixação do “quantum” indenizatório é balizada pela proporcionalidade e 

razoabilidade, não há falar-se em minoração. – Sem a prova, não se 

condena ao ressarcimento de despesa. – Nas causas em que for parte a 

Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez 

e o máximo de vinte por cento do valor da condenação ou proveito 

econômico obtido, quando essas quantias forem de até 200 salários 

mínimos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, que, se 

bem observados, não dão ensejo à minoração da verba. (TJMG – 

Apelação Cível 1.0313.15.021898-7/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 

3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 

02/04/2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO 

DO PARANÁ, NA MODALIDADE SUBJETIVA. APELADO QUE FOI VÍTIMA 

DE TERCEIRO, AUTOR DA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO, QUE SE 

IDENTIFICOU VERBALMENTE COMO SENDO O RECORRIDO. AGENTE 

PÚBLICO QUE CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO, 

POR NÃO PROMOVER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO 

SUJEITO. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. DENÚNCIA PROMOVIDA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PROCESSADA E JULGADA EM FACE 

DO APELADO. CONDENAÇÃO CUMPRIDA PELO AUTOR DO CRIME. FATO 

EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AFASTADO. DEVER LEGAL DO ESTADO EM 

PRESTAR UM SERVIÇO EFICIENTE E NOS TERMOS DA LEI, QUE 

EXPRESSAMENTE EXIGE A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NOS 

CASOS COMO O PRESENTE. CULPA DO ESTADO CONFIGURADA. NEXO 

DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E O EVENTO DANOSO 

QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. NECESSIDADE DE 

DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 

ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1601395-1 

- Ponta Grossa - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 

07.03.2017). (grifei) Logo, a responsabilidade de indenizar é do Estado 

justamente por existirem os elementos necessários para a condenação, 

qual seja, a omissão em não realizar a identificação prévia correta para 

cumprimento do mandado de prisão em aberto, o qual acabou sendo 

cumprido em desfavor do autor, que foi injustamente preso por fato 

criminoso cometido por outrem. Comprovada a lesividade do ato 

perpetrado contra a parte autora, lhe é devida a indenização pelos danos 

morais suportados que se identifica “in re ipsa”. Assim, considerando que 

para reparar o dano deve se considerar no arbitramento valor adequado a 

minimizar a dor do ofendido e punir adequadamente o ofensor, a gravidade 

da conduta e, no caso concreto, o tempo para correção da identificação 

do conduzido a prisão no processo criminal (60 dias), tem-se como 

adequada a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ante o exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor a importância de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros 

desde a citação, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança e correção monetária a partir da data do 

arbitramento, pelo IPCA-E. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Renata Mattos Camargo de 

Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504914-45.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOELSON DA SILVA LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$ 1.310,29 e R$ 4.554,08, totalizando o montante de R$ 

5.864,37 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete 
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centavos), conforme planilhas de cálculo id.s 12658726 e 12658762. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que as planilhas de 

cálculo (Id. 12658726 e 12658762) apresentada pela parte exequente está 

em consonância com a decisão transitada em julgado. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, os de id.s 12658726 e 12658762, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 5.864,37 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro 

reais e trinta e sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Cuiabá, data registrada no sistema. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000482-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ZUQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000482-18.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON ZUQUETI 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por 

ANDERSON ZUQUETI em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Mato Grosso - MT SAÚDE e QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA objetivando o 

ressarcimento, bem como indenização a título de danos morais, em razão 

da negativa de atendimento de remoção de unidade hospitalar ao 

beneficiário Jorge Aparecido Zuqueti, pela empresa credenciada. Citados, 

apenas o requerido QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

ambos apresentaram contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido MT SAÚDE à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o 

requerente que seu genitor é usuário do serviço de saúde disponibilizado 

pelo requerido MT SAÚDE, mas na data de 06/10/2016, teve que arcar com 

as despesas de remoção hospitalar de seu genitor Jorge Aparecido 

Zuqueti, pela empresa de transporte de pacientes QUALYCARE, 

credenciada ao plano. Posteriormente, na data de 26/10/2016, o 

requerente protocolou requerimento administrativo junto ao MT SAÚDE, 

distribuído sob nº 543509/2016 (id. 12083293), requerendo o reembolso 

da referida despesa. Os requisitos estabelecidos por lei servem para 

garantir a adequada e eficiente prestação de serviços de saúde, de modo 

a evitar surpresas e interrupções indevidas de tratamentos 

médico-hospitalares em prejuízo do usuário que busca atendimento 

próximo a sua residência e, quando efetivamente assina o contrato com a 

operadora de saúde, tem a certeza de que quando precisar contará com 

atendimento irrestrito naquela entidade hospitalar credenciada. O 

requerido MT SAÚDE confirma o credenciamento da empresa 

QUALYCARE devendo ser responsável pela sua seleção, bem como 

cumprimento de todos os serviços contratualmente previstos. Mesmo em 

casos de descredenciamento, isto deve ser resolvido entre a empresa e 

plano de saúde, não havendo qualquer previsão para a negativa de 

atendimento, de modo que acarretaria desequilíbrio na relação contratual, 

pois, de um lado, existe o direito à vida e saúde, que pressupõe 

integridade física e sobrevivência condigna e, de outro, os possíveis 

danos patrimoniais. Na equivalência entre esses dois valores, na 

insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade prevalece a 

garantia ao tratamento necessário a sobrevivência do beneficiário. A 

recusa no atendimento fulmina o próprio sentido e a razão de existência 

do negócio jurídico firmado entre o segurado e a autarquia estadual, em 

que se presume a essencialidade do serviço de assistência à saúde. 

Nesse sentido, registro que ninguém contrata um plano de saúde 

querendo adoecer, mas na expectativa de que, havendo necessidade, 

conseguirá usufruir da sua cobertura. No tocante a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, no caso em comento, tem-se que “a operadora 

de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, 

é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, 

vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de 

assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de 

beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de 

autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à 

administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, 

diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por 

entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. 

Recurso especial não provido” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 

16/08/2016). Das provas juntadas verifica-se que o requerente 

comprovou o desembolso de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com 

remoção hospitalar de seu genitor Jorge Aparecido Zuqueti, beneficiário 

do MT SAÚDE, fazendo jus, portanto, à restituição. Contudo, com relação a 

referida pretensão de danos materiais, verifica-se a perda superveniente 

do pedido, eis que resta comprovado que, após conclusão do 

procedimento administrativo nº 543509/2016 (id. 12083293), o requerido 

MT PREV realizou o reembolso integral do valor da despesa (id. 

14540018), informação confirmada pela parte requerente (id. 23765021). 

Quanto aos danos morais não verifica-se o alegado dano extrapatrimonial, 

uma vez que os fatos narrados não são suficientes a qualificar-se como 

ofensa aos atributos pessoais, mormente porque a autarquia estadual já 

reembolsou o requerente. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501181-71.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIZA BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501181-71.2015.8.11.0001 REQUERENTE: IONE MARIZA BORTOLOTTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 37.069,68 (trinta e sete mil e sessenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), conforme planilha de cálculo id. 20196075, bem como o 

destaque da verba honorária contratual no montante de 15% (quinze por 

cento). Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e 

requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o 

valor de R$ 30.691,57 (trinta mil, seiscentos e noventa e um reais e 

cinquenta e sete centavos), que entende correto (id. 21767161). O 

exequente no id. 22388769 manifesta concordância com o cálculo do 

executado, pugnando pela homologação. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, e HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor total de R$ 30.691,57 (trinta mil, seiscentos e noventa e 

um reais e cinquenta e sete centavos). Indefere-se o destaque dos 

honorários, eis que não há nos autos o contrato realizado entre as partes. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028396-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028396-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA 

MACHADO REIS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS 

ajuizou AÇÃO REVISIONAL DA PENSÃO (PROMOÇÃO POST MORTEM) 

C/C PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA, 

almejando seja promovido o enquadramento do benefício da pensão por 

morte no nível 001, da Classe E, com incorporação ao benefício da 

diferença entre o valor atualmente pago (Classe E, nível 000) e o 

supostamente devido (Classe E, nível 001), bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento das diferenças correspondentes aos 05 

anos anteriores a propositura da ação. Citados, os reclamados não 

compareceram na audiência inicial e não apresentaram defesa. Contudo, 

não são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. A requerente alega ter 

sido casada com o servidor publico o Sr. Maurino do Nascimento Reis e 

que recebe pensão por morte desde o óbito dele em 09/11/2005. Aduz que 

seu falecido marido era escrivão da Polícia Civil e que recebe o beneficio 

no valor bruto de R$ 2.921,28 (dois mil reais novecentos e vinte e um reais 

e vinte e oito centavos), id. 15003046. Alega, no entanto, que atualmente 

servidores, em atividade, nessa classe estão recebendo o valor de R$ 

4.829,21 (quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) 

e que o Estado não está revisando seu beneficio. Com efeito, a 

Constituição Federal, em seu art. 40, §§ 7º e 8º, com a redação conferida 

pela Emenda Constitucional nº 20/98, assim estabelecia: “Art. 40. (...) § 7º 

Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que 

será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos 

proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu 

falecimento, observado o disposto no § 3º. § 8º Observado o disposto no 

art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na 

mesma proporção em na mesma data, sempre que se modificar a 

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos 

aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 

posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em 

que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão, na forma da lei. Com a Emenda Constitucional nº 

41/03, que entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2003, o referido 

artigo 40 teve nova redação, passando a dispor sobre o benefício da 

pensão por morte em seus §§ 7º e 8º, in verbis: “Art. 40. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 7º Lei disporá sobre a concessão 

do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos 

proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 

a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003)§ 8º É assegurado o reajustamento dos 

benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios estabelecidos em lei .” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (destaquei) Assim, a nova redação do § 

7º do artigo 40 da CF estabelece que o valor do benefício por morte passa 

a ser calculado com nova forma, correspondendo “ao valor da totalidade 

dos proventos do servidor falecido”, ou “ao valor da totalidade da 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento”, 

mas “até o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de setenta por 

cento da parcela excedente a este limite”. No caso, o instituidor do 

benefício em exame faleceu em 09 de novembro de 2005, portanto, 

quando já vigoravam as alterações introduzidas pela EC nº 41/03, 

inexistindo, dessa forma, o direito ora pleiteado, conforme entendimento 

sumulado no âmbito do colendo STJ, verbete nº 340: “A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado”. Ressalta-se que a EC 41/03 preservou o direito à 

paridade aqui vindicada apenas para os inativos e pensionistas que já se 

encontravam em fruição dos seus benefícios na data de sua publicação 

(confira-se artigo 7º), o que não é o caso, eis que o instituidor veio a 

falecer somente em novembro/2005. Nesse mesmo sentido, já se 

manifestou a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do TJMT, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR 

MORTE -VIÚVA DE EX-SERVIDOR – 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO - PRETENSÃO DE REAJUSTES NA MESMA PROPORÇÃO 

APLICADA AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA ATIVA - DIREITO A 

PENSÃO DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO 

SERVIDOR - FALECIMENTO APÓS ADVENTO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - DIREITO A PARIDADE REVOGADO - 

REVISÃO DOS PROVENTOS E PENSÕES NOS MESMOS ÍNDICES DE 

CORREÇÃO DA REVISÃO ANUAL -SEGURANÇA DENEGADA. 1.Conforme 

Enunciado Sumular nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, o direito a 

pensão rege-se pela data do falecimento do segurado. 2. Não faz jus a 

paridade de reajuste de pensão se a morte do servidor se deu após a 

entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual passou a 

estabelecer a revisão anual geral do subsídio dos servidores públicos 

civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo 

Estadual. 3.Ordem denegada.” (MS, 116683/2013, DESA.MARIA EROTIDES 
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KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 09/05/2014, Data da publicação 

no DJE 26/05/2014) Da mesma forma, é o entendimento dos Tribunais 

Pátrios: “MANDADO DE SEGURANÇA Pensionistas de servidores públicos 

municipais Pretensão ao reconhecimento do direito à paridade Aplicação 

das novas regras aos Auditores Fiscais Tributários Municipais, nos termos 

da Lei Municipal nº 15.510/11 Não cabimento Servidores falecidos após a 

edição da Emenda Constitucional nº 41/03. Em se tratando do benefício 

previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicada é aquela 

vigente à data do fato gerador do direito ao seu recebimento, ou seja, à 

data do óbito do ex-servidor. Precedentes Segurança denegada na 1ª 

instância Sentença mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00112294120138260053 SP 0011229-41.2013.8.26.0053, Relator: Leme 

de Campos, Data de Julgamento: 26/05/2014, 6ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/05/2014) (destaquei) Portanto, considerando que a 

requerente demonstra a condição de pensionista em data posterior a 

vigência da EC 41/2003, não faz jus a paridade do benefício recebido no 

mesmo patamar da remuneração dos servidores da ativa, nem ao 

recebimento de qualquer valor. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000623-82.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SILVANA FERREIRA PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da 

secretaria de saúde do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja carreira foi 

completamente reestruturada pelas Leis 7360/2000 e 8269/2004. A ação 

foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência das Leis 7360/2000 e 8269/2004 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000734-66.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO JOAO DE FARIAS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria servidor 

público estadual da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de 

Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a parte autora, servidor público estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, teve a carreira 

reestruturada aos 01/10/1998, com a publicação da Lei Complementar nº 

50/1998. A ação foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco 

anos da vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando de obrigação 

de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a 

prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei nº 

7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior 

a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000747-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS DOS SANTOS VIANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação declaratória proposta 

por ELIAS DOS SANTOS VIANA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando que seja reconhecida sua promoção retroativa a 

graduação de subtenente PM, bem como o recebimento da remuneração 

que é devida a referida graduação desde a data de 01/04/2013 (conforme 

planilha de débito colacionada ao id. 22645038, pág. 02), totalizando o 

valor de R$ 74.536,62 (setenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais 

e sessenta e dois centavos). Por último o requerente informa que renuncia 

ao valor que excede o limite do teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, requerendo a condenação do requerido ao pagamento do valor de 

R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), id. 22645039. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. I – 

PRELIMINAR Afasta-se a preliminar de prescrição arguida pela parte 

requerida uma vez que a parte requerente comprova o protocolo de 

requerimento administrativo na data de 04/08/2014, id. 12481564, com o 

objetivo de intentar a promoção objeto da ação, gerando a interrupção do 

prazo prescricional. II - MÉRITO Afirma a parte reclamante que encontra-se 

transferido para a reserva remunerada desde 05/11/2013 no posto de 1º 

Sargento PM, todavia, desde a data de início de sua inatividade preenche 

todos os requisitos para ascensão funcional ao posto de subtenente da 

PM. Sendo assim, valendo-se da promoção por requerimento 

supostamente consolidada pelo § único, do art. 1º, da Lei 10076/2014, o 

reclamante intentou administrativamente sua ascensão, contudo, teve seu 

pedido indeferido. Sendo assim, alega ter preterida a sua promoção ao 

posto de Subtenente da PMMT, apesar de ter cumprido todos os requisitos 

necessários à promoção. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que 

“Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 1.329/78 trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

(RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das 

praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de 
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nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço 

tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de 

dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) 

Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido 

punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de 

efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - 

O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. Após houve a criação da 

Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as 

condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na 

hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e 

sucessiva e dá outras providências), vejamos: CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a 

ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. Assim, 

em que pese à parte reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de 

tempo, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos 

demais requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para 

fazer jus ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade 

do ato praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de 

direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o 

preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 

2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no 

DJE 16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000757-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIL JACINTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000757-12.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ALAIL JACINTA BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da 

secretaria de saúde do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja carreira foi 

completamente reestruturada pelas Leis 7360/2000 e 8269/2004. A ação 
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foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência das Leis 7360/2000 e 8269/2004 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000824-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON TAPAJOS TEXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000824-74.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CELSON TAPAJOS TEXEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor público da secretaria de 

saúde do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a parte autora é servidor integrante da 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja carreira 

foi completamente reestruturada pelas Leis 7360/2000 e 8269/2004. A 

ação foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco anos da 

vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência das Leis 

7360/2000 e 8269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 
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PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERODETE GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000826-44.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DERODETE GONCALVES DA 

COSTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da 

secretaria de saúde do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a parte autora é servidor integrante da 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja carreira 

foi completamente reestruturada pelas Leis 7360/2000 e 8269/2004. A 

ação foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco anos da 

vigência da referida lei. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do 

Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência das Leis 

7360/2000 e 8269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA SECUNDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000830-81.2016.8.11.0041 AUTOR(A): EDINALVA SECUNDINO DA 

SILVA REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por EDINALVA SECUNDINO DA SILVA, servidora pública municipal, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 
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até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação da Lei nº 4594 de 02 

de julho de 2004 e Lei Complementar nº 220 de 22 de dezembro de 2010 

que efetivaram a reestruturação da carreira da parte autora. A ação foi 

proposta em 2016, passados mais de cinco anos das vigências das 

referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do 

marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão 

da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a 

edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de 

cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001880-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUSCELINO SILVESTRE DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer que promove JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende o fornecimento do 

tratamento de 12 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), haja vista ser 

portador de Transtorno depressivo recorrente, episódio depressivo grave 

sem sintomas psicóticos (F33.2-CID 10). A tutela foi indeferida, no que foi 

interposto Agravo de Instrumento nº 1000346-38.2019.8.11.9005, sendo 

deferida a liminar. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se 

ao julgamento. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse, pois restou 

comprovado que o pronunciamento jurisdicional é tanto útil quanto 

necessário à paciente. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. Insta mencionar que a saúde da população é dever do Estado e 

garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu 

bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como 

dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, 

propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e 

menor sofrimento. A pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). Aduz que já faz tratamento psiquiátrico há mais de 3 

(três) anos, e conforme se vê dos documentos anexos, já fez uso de 

várias medicações, entre elas, escitalopram, amitriptrilina, lorazepan, 

risperidona, lamotrigina, quetiapina, Clonazepan e carbolitium, Sertralina, 

clonazepan. Diante da resistência ao tratamento medicamentoso e diante 

da extrema gravidade do quadro, o sofrimento causado ao Autor, e ainda, 

o risco do cometimento de suicídio pelo mesmo, tornouse obrigatória a 

indicação da ECT (Eletroconvulsoterapia). De acordo com o Relatório 

Médico da Dra. Andréa Fetter Torraca (CRM-MT 3723), a parte autora 

necessita do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) com urgência 

e, ainda, indicou os motivos pelos quais o solicitou o tratamento, uma vez 

que fez o uso constante de diversos medicamentos, entretanto 

“apresentou piora do quadro há cerca de 2 meses”, bem como possui 

“ideação suicida (risco para si)”. A patologia do autor pode ser 

comprovada através de laudos inclusos na inicial. Tamanha é a gravidade 

do seu quadro de saúde e a necessidade do tratamento. Assim, 

analisando a narrativa fática em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, verifico que o paciente necessita, com urgência, do 

procedimento pleiteado, devido ao iminente risco de sequelas futuras. A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 3752 de 3769



exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) . Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. 

No que se refere ao pedido da requerente de continuidade do tratamento, 

não faz jus nesse momento, uma vez que a urgência descrita na 

prescrição médica se limita a 12 (doze) sessões de Eletroconvulsoterapia 

(ECT) . Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para e CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a realizar 12 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) no 

requerente, nos termos do laudo médico, respeitando o teto do juizado 

especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Informe-se ao Relator do Agravo de Instrumento nº 

1000346-38.2019.8.11.9005 que o processo foi sentenciado. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada o sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SQUIZATTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSANGELA ALVES LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LELIANE LEAO ORMOND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JORALICE MAGALHAES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000545-88.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE 

BENEDITA GOMES RODRIGUES, ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE 

LEAO ORMOND, JORALICE MAGALHAES DA SILVA, ANA SQUIZATTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” 

proposta por ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES e outros em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, bem como a restituição do montante descontado, no período 

de 2010 a 2015, perfazendo o total de R$ 15.392,67 (quinze mil trezentos 

e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias do período posterior a dezembro/2014. Em razão da 

ilegitimidade passiva do ente público nos moldes acima exposto, passa-se 

a análise dos pedidos deduzidos em juízo até a data de dezembro de 

2014. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido 

de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de 

trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas de janeiro de 2010 à março de 2011, tendo em vista que a ação 

foi distribuída no dia 17/03/2016. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição 

da pretensão autoral referente ao período anterior a 03/2011. 

LITISPENDÊNCIA Evidencia-se ainda, a ocorrência de litispendência em 

relação ao período de desconto de contribuição previdenciária incidente 

sobre adicional de insalubridade de 01/2012 a 12/2014 que pleiteia a 

requerente ANA SQUIZZATTO, uma vez, o referido período já foi objeto da 

ação nº 1000553-88.2016.8.11.0001 que tramitou neste Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Portanto, com relação a essa requerente, passa-se a 

analisar o período de 03/2011 a 12/2011. II - MÉRITO Em síntese, diz a 

parte requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de: Eliane Benedita: 03/2011 a 12/2014; Ana Squizatto: 

2010 a 2015; Rosângela Alves: 03/2010, 12/2010; 2011 a 2014 e 01/2015 

a 08/2015; Liliane Leão: 2010 a 2014 e 01/2015 a 09/2015; Joralice 

Magalhães: 2010 a 2014 e 01/2015 a 09/2015. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo constante 

na inicial a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas, primeiramente, por terem sido consideradas as parcelas 

descontadas durante período que não é de competência da parte 

requerida (posteriores a 12/2014), foram consideradas as parcelas cuja 

cobrança encontra-se prescrita (descontos anteriores a 03/2011), 

parcelas descontadas da requerente ANA SQUIZATTO que evidenciou-se 

litispendência com a ação nº 1000553-88.2016.8.11.0001 (posteriores a 

12/2011) e, ainda, porque foram considerados os meses dos pagamentos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade nos seguintes períodos ELIANE BENEDITA GOMES 

RODRIGUES (03/2011 A 12/2014); ROSANGELA ALVES LOPES (03/2011 

A 12/2014); LELIANE LEAO ORMOND (03/2011 a 12/2014); JORALICE 

MAGALHAES DA SILVA (03/2011 a 12/2014) e; ANA SQUIZATTO 

(03/2011 a 12/2011), acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 
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Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000655-42.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de repetição de indébito” 

proposta por CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, informando que encontra-se em inatividade desde 

06/01/2012, contudo, o requerido manteve o desconto a título de 

contribuição previdenciária sobre seus proventos durante o período de 

01/2012 a 07/2012, sendo assim, objetiva a restituição, em dobro, do valor 

recolhido, o que perfaz a quantia de R$ 7.987,88 (sete mil novecentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), uma vez que o valor de 

seus proventos não ultrapassa o teto/limite dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social. Citado, o requerido deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A contribuição 

sobre os proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no 

§18, do art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes moldes: Art. 40. 

(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 

pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Destarte, o § 

18 estabelece que deverá ser calculada a contribuição previdenciária 

apenas sobre os valores que superem o limite máximo do teto do RGPS. É 

a jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EC Nº 41/2003. ART. 40, § 18, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EXCEDENTE AO 

TETO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs 3.105/DF e 3.128/DF,relator para acórdão Min. 

Cezar Peluso, DJ de 18.02.2005, declarou, com efeitos vinculantes e erga 

omnes, a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária 

sobre os proventos ou pensões auferidos pelos servidores públicos 

inativos e pensionistas, instituída pelo caput do art. 4º da referida EC 

41/2003. II - Entretanto, a incidência da referida contribuição somente pode 

recair sobre o valor que exceder o teto R$ 2.801,82, fixado pelo Decreto 

nº 5.872/2006, e não como pretende o Estado de Mato Grosso, sobre a 

totalidade dos proventos recebidos pela Recorrente que, in casu, são de 

R$ 2.804,74, porquanto evidente a afronta ao princípio da isonomia. III - 

Recurso Ordinário provido. Acórdão Vistos e relatados os autos em que 

são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário 

em mandado de segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas 

constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado. Os Srs. Ministros LUIZ FUX, TEORI ALBINO ZAVASCKI, DENISE 

ARRUDA e JOSÉ DELGADO votaram com o Sr. Ministro Relator.” (RMS 

22305/MT - Recurso Ordinário Em Mandado de Segurança 

2006/0153017-7 - Relator(a) Ministro Francisco Falcão (1116)- Órgão 

Julgador T1 – Primeira Turma – Data do Julgamento 19-10-2006 - Data da 

Publicação/Fonte DJ 09-11- 2006 p. 251). A parte requerente comprova 

nos autos da distribuição do Mandado de Segurança nº 

0080340-31.2012.8.11.0000, o qual reconheceu o determinou que os 

descontos a título de contribuição previdenciária ocorram exclusivamente 

sobre os valores dos proventos da requerente que ultrapassarem o teto 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social, interrompendo, portanto, o prazo prescricional para eventual ação 

de cobrança: “A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo 

prescricional em relação à ação de repetição do indébito tributário, de 

modo que somente a partir do trânsito em julgado do mandamus se inicia a 

contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos 

créditos indevidamente recolhidos. Acórdãos:REsp 1248077/PR (DJE 

12/08/2015); AgRg no REsp 1276022/RS (DJE 28/05/2015); REsp 

1248618/SC (DJE 13/02/2015);” A referida decisão transitou em julgado em 

22/03/2013. Contudo, apesar da parte autora ter comprovado a 

distribuição do Mandamus, cuja decisão transitou em julgado em 

22/03/2013, verifica-se que a presente ação de cobrança só foi proposta 

em 22/03/2018, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional 

estabelecido pelo art. 9º do Decreto 20.910/32: Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. (...) Art. 9º A prescrição interrompida 

recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 

interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. (g.n.) Ante 

o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, com resolução de 

mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030436-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PIFER MAKIOLKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS YUDI TOKANO PEREIRA OAB - PR82258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030436-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LARISSA PIFER MAKIOLKE 

REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E 

SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por LARISSA PIFER MAKIOLKE em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, na 

qual pretende a declaração de nulidade da decisão que indeferiu o 

recurso administrativo contra o exame físico realizado no certame para o 

cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado 

de Mato Grosso, Edital nº 01 – PJC/MT, lhe assegurando a participação 

nas demais fases. A liminar foi indeferida. Citados, os requeridos 

apresentaram defesa. DECIDO. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 
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princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. O Estado de Mato Grosso e a 

CEBRASPE são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Isto 

porque, o fato do Estado ter delegado a execução do certame ao 

CEBRASPE, não o exime da responsabilidade em relação ao concurso 

público, haja vista que o Centro de Pesquisa é mero executor do concurso 

público, e não atua em nome próprio, mas por delegação. É firme o 

entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez 

que possuem apenas “expectativa de direito à nomeação.” (STJ, AgRg no 

REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 

04/08/2014). É cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de 

concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque 

não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas, de 

acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ. Dessa perspectiva, de 

plano já se impõe a improcedência do pedido quanto à anulação do ato que 

julgou a requerente como INAPTA na avaliação física do certame, pois 

trata especificamente de revisão de avaliação. Como já explicitado, a 

apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de avaliação da banca 

devem estar adstritos a ilegalidades expostas, o que não é o caso, sob 

pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder, nestes 

termos: (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao 

indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do 

Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. 

Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 

em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 

Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 

405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico 

publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao 

Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, 

somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 

43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e 

AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

26/08/2014) Aduz a requerente que estava participando do Concurso 

Público para Formação de Cadastro Reserva no Cargo de Delegado de 

Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso 

regido pelo Edital nº 001 – PJC/MT, sendo que por ocasião do Teste de 

Aptidão Física (TAF) foi considerada INAPTA no teste estático de barra e, 

consequentemente, desclassificada no certame. Afirma que sua 

reprovação é nula, uma vez que ocorreu pela ausência de ponto de apoio 

adequado para realização do mencionado teste. É inconteste que o edital é 

a “lei” do concurso público, in casu, o aludido certame estabeleceu as 

seguintes regras: 10.9.2 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA (PARA AS 

CANDIDATAS DO SEXO FEMININO) 10.9.2.1 A metodologia para a 

preparação e a execução do teste estático de barra para as candidatas 

do sexo feminino será constituída de: a) posição inicial: a candidata 

deverá posicionar-se sob a barra. Ao comando de “em posição”, a 

candidata, podendo utilizar um ponto de apoio, empunhará a barra, sendo 

que a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a 

pegada das mãos será em pronação (dorsos das mãos voltados para o 

corpo do executante) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem 

tocar na barra com o queixo, mantendo os cotovelos flexionados e pés 

ainda em contato com o ponto de apoio; b) ao comando de iniciar, o ponto 

de apoio é retirado e a candidata deverá ficar imediatamente com o corpo 

na posição vertical, joelhos estendidos, quando será iniciada a 

cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, 

devendo permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros 

superiores, com os dois cotovelos completamente flexionados e queixo 

acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o queixo, 

corpo na posição vertical (cabeça, tronco e membros inferiores); c) a 

cronometragem será encerrada quando a candidata: c.1) permanecer o 

tempo mínimo exigido no teste; c.2) ceder à sustentação, deixando o 

queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou apoiar o queixo na 

barra; c.3) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste. 

(...) 10.9.2.3 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da 

realização do teste estático de barra: a) não manter a cabeça, tronco e 

membros inferiores completamente na posição vertical, com exceção nos 

casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a 

flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés 

no solo estando na posição inicial; b) flexionar o quadril, o joelho ou ambos 

em qualquer momento do teste; c) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em 

qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução; d) 

após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; e) 

utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; f) 

apoiar o queixo na barra; g) realizar a “pedalada”; h) realizar o “chute”; i) 

estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra 

com movimento exclusivo de membros superiores; j) não manter o corpo 

completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o 

examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar as 

candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial. 

10.9.2.4 Será concedida uma segunda tentativa à candidata do sexo 

feminino que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um 

tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

10.9.2.5 Será eliminada a candidata do sexo feminino que não atingir o 

tempo mínimo de 15 segundos na posição correta do exercício. (...).” Ao 

contrário do que alega a requerente, comprova-se pelas imagens 

colacionadas no id. 15332051 que o ponto de apoio que lhe foi concedido 

para realização do teste estático de barra foi adequado, tanto é que, com 

o auxílio de tal objeto, a requerente conseguiu ficar na posição inicial, 

empunhar a barra e manter o corpo na posição correta do exercício, 

inclusive, permanecendo assim por 02.22 segundos na 1ª tentativa e 03 

segundos na 2ª tentativa. Contudo, a requerente não atingiu o tempo 

mínimo de 15 segundos imposto no item 10.9.2.5 do edital de abertura, 

razão pela qual a sua classificação como INAPTA está dentro da 

legalidade, vez que está de acordo com o preconizado no edital. 

Importante salientar que a adversidade oriunda de ponto de apoio 

supostamente inadequado para a execução do teste, foi, igualmente, 

experimentada por outros candidatos que do exame participaram. Neste 

sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o 

candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o 

inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de anular o 

teste realizado, pois não pode a administração oportunizar tratamento 

diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade. 

Assim, das provas trazidas aos autos, não se evidencia vício que legitime 

a atuação do Poder Judiciário. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013557-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DANTAS ROCHA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013557-38.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IVO DANTAS ROCHA FILHO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por IVO DANTAS 

ROCHA FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que 

pretende sua promoção a 3ª Sargento da Policia Militar, sem a 
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necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da 

PMMT, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem 

declarados, devidamente corrigidos. Caso já transcorrido o prazo no 

decorrer da ação, pretende que o tempo excedente seja aproveitado para 

cumprimento de interstício em novas promoções. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. DECIDO A parte reclamante afirma que entrou em 

exercício na PMMT no ano de 2004 e foi promovido ao posto de Cabo da 

PMMT no ano de 2015, quando completou 12 anos no posto de soldado. 

Aduz também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos 

para a referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da 

PMMT, e, após, seria necessário mais 04 anos para ser promovido ao 

posto de 3ª Sargento da PMMT. Sendo assim, como o requerente foi 

promovido em 2015, completaria o requisito para a promoção para 3ª 

Sargento em 2019. Esta ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a 

LC 580/16) conceitua que Art. 80. A promoção constitui ato administrativo 

e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da 

ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente 

superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato 

administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO 

III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, o requisito temporal que a 

parte pretendia já foi cumprido. Os outros requisitos referidos acima 

devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a 

ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de promoção. Quanto 

ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de interstício em novas 

promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 10.076/2014: Art. 22 O 

Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o 

militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir 

de sua última promoção, assim estabelecido. Desta feita, o prazo para as 

futuras promoções da parte requerente deve ser contado na forma do 

artigo acima. A ausência de previsão legal impede que seja concedida a 

contagem de prazo diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004372-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETH PRICILA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004372-10.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELISETH PRICILA DE BRITO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, proposta por 

ELISETH PRICILA DE BRITO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, 

de insalubridade e por jornada de trabalho em regime de plantão, cessar 

os descontos desta natureza da sua remuneração, bem como a 

restituição dos valores descontados no total de R$ 12.255,60 (doze mil, 

duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Citados, os 

requeridos não apresentaram contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno, de insalubridade e 

por jornada de trabalho em regime de plantão no período de 03/2011 a 

03/2016. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 24540533 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 
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sobre adicionais noturno, de insalubridade e por jornada de trabalho em 

regime de plantão (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir à autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de insalubridade e 

por jornada de trabalho em regime de plantão referente aos meses de 

03/2011 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais de insalubridade e por jornada de trabalho em regime de plantão 

relativos ao período de 01/2015 a 03/2016, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004606-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004606-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): REGINALDO APARECIDO LOPES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). REGINALDO 

APARECIDO LOPES ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO 

RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser policial 

militar e que teria direito a promoção por preterição ao posto de cabo 

desde 24/11/2012 (quando completou 09 anos de exercício no posto de 

soldado da PM), com o consequente reenquadramento e cômputo dos 

anos trabalhados a mais para as promoções vindouras no âmbito da 

Policia Militar, bem como a condenação do requerido a o pagamento das 

diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, 

devidamente corrigidos, bem como de indenização a título de danos 

morais. Citado, o reclamado apresentou defesa. Passa-se ao julgamento. I 

- DA PRESCRIÇÃO Afirma o requerente que ingressou na Polícia Militar em 

24/11/2003 e, após 11 anos e 05 meses de exercício como soldado, foi 

promovido ao posto de Cabo da PMMT em 04/2015 em cumprimento as 

determinações dada pela nova Lei 10.076/2014 que reduziu os interstícios 

mínimos para a referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como 

Soldado da PMMT. Sendo assim, alega ter preterida a sua promoção ao 

posto de Cabo da PMMT apesar de ter cumprido todos os requisitos 

necessários à promoção desde 24/11/2012 (quando completou 09 anos 

de exercício como soldado). O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, 

prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer 

natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda 

que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, 

de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO 

NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. 

RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O 

MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E 

POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 
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direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, DECLARA-SE a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003491-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERLI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003491-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADERLI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito 

proposta por ADERLI FERREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e por jornada de trabalho em regime de plantão, cessar 

os descontos desta natureza da sua remuneração, bem como a 

restituição dos valores descontados no total de R$ 6.449,18 (seis mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 03/2011, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

09/03/2016. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 03/2011. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e por jornada de 

trabalho em regime de plantão no período de 03/2012 a 06/2018. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 19533051 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", assim como foi incluída a parcela 

prescrita do adicional noturno de 02/2011, o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e por jornada de 

trabalho em regime de plantão (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO 

DE MATO GROSSO a restituir à parte autora os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e por 

jornada de trabalho em regime de plantão referente aos meses de 03/2012 

a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária de mesma natureza 

relativos ao período de 01/2015 a 06/2018, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006074-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NILKERSON DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006074-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANGELA NILKERSON DA 

COSTA E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da 

categoria servidora pública estadual da Carreira de Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - SUS, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 
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da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública estadual da 

Carreira de Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS, teve a 

carreira reestruturada aos 14/12/2000, com a publicação da Lei 

Complementar nº 7360/2000 e aos 29/12/2004, com a publicação da Lei 

Complementar nº 8269/2004 . A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo 

superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, 

inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, DECLARA-SE A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016124-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ANTONIA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016124-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRA ANTONIA 

ABADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “Ação 

declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária c/c 

Restituição de valores e pedido de tutela antecipada” proposta por 

ALESSANDRA ANTONIA ABADE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional FDE. COORD. PEDAG, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 01/2014 a 05/2018, 

perfazendo o total de R$10.973,85 (dez mil novecentos e setenta e três 

reais e oitenta e cinco centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). I – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Desse modo, 

acolhe-se de plano a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para 

responder a ação com relação ao período de 01/2015 a 05/2018, uma vez 

que a competência para restituição da contribuição previdenciária após a 

edição da LC 560/2014 é do MT PREV. Em razão do acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos moldes acima 

exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em juízo de janeiro à 

dezembro de 2014. II- MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE. COORD. PEDAG no 

período de 02/2014 a 12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de valores 

contido na inicial, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque deixou-se de ser comprovado o suposto 

desconto indevido relativo ao mês de janeiro de 2014. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional FDE. COORD. PEDAG (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE. COORD. PEDAG nos meses de 02/2014 a 12/2014, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 
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juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004785-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004785-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição 

de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar 

os descontos previdenciários ilegais proposta por ANTONIO RODRIGUES 

PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade, 

bem como a restituição dos valores descontados no total de R$ 4.319,02 

(quatro mil e trezentos e dezenove reais e dois centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

27/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade no 

período de 08/2014 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22947888 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", assim como foi incluída a parcela prescrita do adicional de 

insalubridade de 07/2014, o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

à autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade referente aos meses de 08 a 12/2014; e 

ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de 

insalubridade incidentes no período de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005121-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA ELIDIA BOTELHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005121-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIETA ELIDIA BOTELHO 

DE ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição 

de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar 

os descontos previdenciários ilegais proposta por ANTONIETA ELIDIA 

BOTELHO DE ASSIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados no total de 

R$ 3.972,85 (três mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A 
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jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo 

de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 29/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 08/2014. II 

- MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade no período de 08/2014 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 23011958 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foi incluída a parcela prescrita do 

adicional de insalubridade de 07/2014, o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir à autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade referente aos 

meses de 08 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 

adicional de insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e 

demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] 

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.. [3] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001725-94.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA LUZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ANDREIA PEREIRA LUZ 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE.SECRET.ESC/PEB, bem 

como a restituição do valor descontado no período de 04/2014 a 06/2018, 

no montante de R$ 7.228,72 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e 

setenta e dois centavos). Citados, os requeridos deixaram de comparecer 

a audiência de conciliação, contudo, apresentaram contestação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE.SECRET.ESC/PEB no 

período de 04/2014 a 06/2018. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional FDE.SECRET.ESC/PEB nos meses de 

04/2014 a 12/14, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV 

a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no 

período de 01/2015 a 06/2018 e demais descontos mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 
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de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002547-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002547-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

condenatória de obrigação de pagar proposta por ANGELA MARIA 

GUIMARÃES, objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 

4.385,68. Intimados, o MT PREV quedou-se inerte, enquanto o ESTADO DE 

MATO GROSSO impugnou o cálculo apenas para que a parte autora 

efetuasse a separação dos valores que cabe a cada executado restituir. 

A parte autora juntou novo demonstrativo de cálculos atualizados, da 

forma indicada pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor total de R$ 4.385,68 (quatro mil trezentos e oitenta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme cálculo apresentado 

no id 24293073, sendo a quantia de R$ 2.912,17 (dois mil oitocentos e 

dezesseis reais e quarenta e um centavos) devida pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, e o montante de R$ 1.473,51 (mil quatrocentos e vinte 

reais e sessenta centavos) devido pelo MT PREV. Indefere-se o pedido de 

destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, ante a 

ausência da juntada do respectivo contrato. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032677-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032677-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELZO BARBOSA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigos 38, da Lei nº 9.099/95 e 27, da Lei nº 

12.153/09). Trata-se de ação reparatória por danos morais e materiais que 

promove ELZO BARBOZA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista os danos causados por acidente de trânsito, almejando a 

indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 21.398,46; danos 

morais em R$ 40.000,00 e danos estéticos no montante de R$ 20.000,00. 

Citado o requerido, apresentou contestação, mas não compareceu na 

audiência de conciliação. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se ao julgamento. Superada as preliminares, passa-se 

ao mérito. A questão posta cinge-se em apurar a responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso quanto ao dever de indenizar o autor, tendo em 

vista os danos causados por acidente de trânsito. O requerente transitava 

em um veículo, no início da noite do dia 30/09/2018, pela Avenida José 

Meireles, no bairro Tijucal e, ao passar por cima da trincheira da Estrada 

do Moinho, foi fechado e atingido por outro veículo que não obedeceu a 

preferencial do autor e, diante da ausência de proteção adequada na 

região, fez com que o veículo do autor caísse dentro da trincheira (Boletim 

de Ocorrência narrado pelo CIOSP, em anexo). Verifica-se da nativa da 

inicial e dos documentos acostados aos autos, que o acidente foi causado 

por terceira pessoa, levando o veículo do requerente a cair dentro da 

Trincheira, após tentar desviar e perder o controle do veículo. Assim, nada 

veio aos autos a demonstrar que evento danoso aconteceu 

exclusivamente por ausência de proteção ou sinalização no local e que 

esse dado teria deflagrado o acidente. Em que pese apresentar boletim de 

ocorrência (id. 15637150), informando a ocorrência do acidente, o 

requerente deixou de apresentar o laudo da perícia técnica apontando as 

reais causas do acidente, o local do evento danoso e se havia ou não 

barreira de proteção e sua necessidade. Ainda, a toda evidência, 

conclui-se que não trafegava o requerente em velocidade adequada, pois, 

independentemente das condições do local, nada justificaria perdesse o 

controle do seu veículo. Tratando-se de ato omissivo do poder público, a 

responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou 

culpa, em sentido estrito, numa de suas três vertentes - a negligência, a 

imperícia ou a imprudência - não sendo, entretanto, necessário 

individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma 

genérica, a falta do serviço. Para que se configure a obrigação de 

indenização por danos morais ou materiais, é imprescindível a 

demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de 

causalidade. In casu, não identifico qualquer responsabilidade do ente 

público quanto aos fatos narrados na inicial, por considerar que o acidente 

de trânsito, cujo ressarcimento de prejuízos materiais e morais requer a 

parte autora, se deu por culpa exclusiva de terceiro, a afastar a 

responsabilidade civil do Estado. Ademais, o próprio autor afirma na peça 

vestibular que o sinistro se deu por culpa de terceiro (não identificado nos 

autos), não se verificando, portanto, a existência de nexo causal entre os 

supostos defeitos existentes na via pública e o acidente narrado na inicial. 

Desta forma, extrai-se do seguinte entendimento: RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO NA TRASEIRA. PEDIDO PROCEDENTE EM 

PARTE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSENTE 

DEMONSTRAÇÃO DE DANOS SUBJETIVOS. PARTE DOS FUNDAMENTOS 

DA SENTENÇA RESTAM MANTIDOS, PORQUANTO A TESE DO AUTOR DE 

COLISÕES SUCESSIVAS ENGAVETAMENTO NÃO RESTOU AFASTADA 

PELA PARTE RÉ. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. CONTUDO, 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO VALOR A TÍTULO DA 

FRANQUIA, SOMENTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DANOS 

MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-RS – Recurso Cível: 71008295198 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 26/02/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019). É cediço que incumbe o 

ônus de prova dos fatos constitutivos do direito à parte reclamante, como 

dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Contudo, existindo nestes autos 

prova inquestionável acerca dos direitos invocados, por certo a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, DECLARA-SE extinto o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 
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40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001783-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA ROSA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001783-68.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILUCIA ROSA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002547-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002547-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

condenatória de obrigação de pagar proposta por ANGELA MARIA 

GUIMARÃES, objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 

4.385,68. Intimados, o MT PREV quedou-se inerte, enquanto o ESTADO DE 

MATO GROSSO impugnou o cálculo apenas para que a parte autora 

efetuasse a separação dos valores que cabe a cada executado restituir. 

A parte autora juntou novo demonstrativo de cálculos atualizados, da 

forma indicada pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor total de R$ 4.385,68 (quatro mil trezentos e oitenta 

e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme cálculo apresentado 

no id 24293073, sendo a quantia de R$ 2.912,17 (dois mil oitocentos e 

dezesseis reais e quarenta e um centavos) devida pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, e o montante de R$ 1.473,51 (mil quatrocentos e vinte 

reais e sessenta centavos) devido pelo MT PREV. Indefere-se o pedido de 

destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, ante a 

ausência da juntada do respectivo contrato. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505214-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505214-41.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SEBASTIAO MARCOS DA 

SILVA CAMPOS EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 9.395,82 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e 

dois centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

12461705. Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso 

e requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o 

montante que entende correto (id. 14662160). Quanto ao excesso 

alegado, razão assiste ao embargante, eis que o embargado utilizou a taxa 

de juros diversa do fixado na sentença, não alcançando o montante 

correto. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos 

pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.831,75 (cinco mil, 

oitocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos). Sem custas e 
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honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos), concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos), referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036237-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ROSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036237-80.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: REJANE ROSA DOS SANTOS 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “Ação de 

Cobrança” proposta por REJANE ROSA DOS SANTOS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a declaração de nulidade dos 

contratos temporários celebrados com a administração pública para 

exercer a função de profissional de educação básica no período de 

06/02/2006 à 22/12/2017, o pagamento de indenização correspondente ao 

FGTS sobre a remuneração mensal de todo o período laborado, de verbas 

rescisórias e multa de 40% por demissão sem justa causa, no montante de 

R$ 30.129,00 (trinta mil, cento e vinte e nove reais), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o 

valor da condenação. Citada, a parte reclamada não compareceu na 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. I - PRELIMINAR A 

contratação da parte autora ocorreu sucessivamente nos períodos de 

18/04/2006 a 22/12/2017 e a distribuição da presente ação ocorreu em 

22/10/2018. Nos casos envolvendo a fazenda pública se aplica o artigo 1º 

do Decreto – Lei nº 20.910/32, que: "Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão 

autoral referente ao período de 04/2006 a 09/2013. II - MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Quanto 

às verbas não prescritas, cumpre ressaltar que os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” Observa-se, ainda, o § 2º do artigo 

alhures mencionado que preceitua que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Assim, a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público se dá por norma específica, não se aplicando a CLT. 

Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso 

do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 2015, 

a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor 

Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 

1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as 

Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste 

Decreto. (...) Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I – combater 

surtos epidêmicos; II – realizar recenseamentos; III – atender situações de 

calamidade pública; IV – admitir professores substitutos ou professores 

visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; V – 

admitir professores auxiliares pelo Centro Estadual de Educação 

Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT; VI – permitir a execução de 

serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, 

nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; e VII – atender situações 

motivadamente de urgência, entre as quais as que decorram de decisão 

judicial ou acordo extrajudicial. (...) Art. 8º As contratações de pessoal por 

tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 
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deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, as 

contratações para o cargo de técnico administrativo educacional 

ocorreram nos períodos de 04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 

23/12/2016 e 09/05/2017 a 22/12/2017, conforme documento juntado no id. 

16062038. Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na 

legislação estadual, eis que está fora das hipóteses previstas no art. 2º, 

do Decreto 88/2015, bem como ultrapassou o prazo legal, não estando 

claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação 

legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, 

impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por não 

observância às regras que embasam esta espécie de relação. De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO 

TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR 

CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 

04/02/2015 a 18/12/2015, 15/02/2016 a 23/12/2016 e 09/05/2017 a 

22/12/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a 

citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam 

ter sido adimplidos, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos), concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 
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natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos), referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 132730 Nr: 6607-30.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciana Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanya Magalhaes ferreira 

do Nascimento - OAB:15.762

 Vistos, etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado pela Autoridade Policial, 

para apurar o crime de Ameaça (art.147 do Código Penal), supostamente 

praticado pela autora do fato, já qualificada.

Verifica-se que em audiência de continuidade de preliminar as partes 

acordaram pela suspensão do procedimento, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, se obrigando reciprocamente a cumprir com algumas condições 

estabelecidas, sob pena de prosseguimento do feito (fl. 16).

O prazo de suspensão transcorreu sem manifestação das partes (fl.20).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

deixou de buscar a persecução penal e requereu o arquivamento do feito, 

em nome da paz social (fl.21).

É o relatório.

 DECIDO.

Assiste razão ao representante do Ministério Público.

Após análise dos autos, verifico que transcorreu o prazo de suspensão 

dos autos, sem qualquer manifestação das partes, o que demonstra 

desinteresse pelo prosseguimento do presente feito.

Assim, diante da conciliação entre os envolvidos, verifica-se que o 

objetivo maior da Lei 9.099/95 fora alcançado, qual seja, a paz social.

Ante o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente feito, depois 

de cumpridas as formalidades legais.

 Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, § 7º, da CNGC – Foro 

Judicial.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 133810 Nr: 337-53.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antônio José Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineide Pinheiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NALIAN BORGES CINTRA 

MACHADO - OAB:14.100/MT

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que a autora do fato, já devidamente qualificadas 

teria, em tese, cometido os crimes de difamação (art. 139) e injúria (art. 

140), ambos do Código Penal.

 Verifica-se que em audiência preliminar as partes acordaram pela 

suspensão do procedimento, pelo prazo de 06 (seis) meses, se obrigando 

reciprocamente a cumprir com algumas condições estabelecidas, sob 

pena de prosseguimento do feito (fl. 23).

O prazo de suspensão transcorreu sem manifestação das partes.

Em síntese é o relatório.

DECIDO.

Assiste razão ao representante do Ministério Público.

Após análise dos autos, verifico que transcorreu o prazo de suspensão 

dos autos, sem qualquer manifestação das partes, o que demonstra 

desinteresse pelo prosseguimento do presente feito.

Assim, diante da conciliação entre os envolvidos, verifica-se que o 

objetivo maior da Lei 9.099/95 fora alcançado, qual seja, a paz social.

Ante o exposto, acolho a quota ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, depois de cumpridas as formalidades 

legais.

 Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, § 7º, da CNGC – Foro 

Judicial.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 138720 Nr: 4881-84.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal Da Gramarca Veiculos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a cota ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, por 

analogia aos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, 

depois de cumpridas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se as 

partes, observando-se o disposto no art. 980, § 7º da CNGC - Foro 

Judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 133095 Nr: 6952-93.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelly Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:OAB/MT 14.445, Anderson Rosa Teixeira - OAB:OAB/MT 14.156, 

Elvis Antônio Klauk Junior - OAB:OAB/MT 15.462

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que a autora dos fatos, já devidamente 

qualificada, teria, em tese, cometido os crimes dos artigos 66 e 71 do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Verifica-se que em audiência preliminar as partes acordaram pela 

suspensão do procedimento, pelo prazo de 06 (seis) meses, se obrigando 

reciprocamente a cumprir com algumas condições estabelecidas, sob 

pena de prosseguimento do feito (fl. 29).

O prazo de suspensão transcorreu sem manifestação das partes.

Em síntese é o relatório.

DECIDO.

Assiste razão ao representante do Ministério Público.
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Após análise dos autos, verifico que transcorreu o prazo de suspensão 

dos autos, sem qualquer manifestação das partes, o que demonstra 

desinteresse pelo prosseguimento do presente feito.

Assim, diante da conciliação entre os envolvidos, verifica-se que o 

objetivo maior da Lei 9.099/95 fora alcançado, qual seja, a paz social.

Ante o exposto, acolho a promoção ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, depois de cumpridas as formalidades 

legais.

 Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, § 7º, da CNGC – Foro 

Judicial.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 138338 Nr: 4520-67.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal Realiza ADM DE 

CONSÓRCIOS LTDA, Representante Legal Govesa ADM de Consórcios 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355/MT, GUSTAVO NEVES FORTE - OAB:235.557 SP, SERGIO 

LOPES GUIMARÃES - OAB:391450 SP, SERGIO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:225.116/SP

 Diante do exposto, em consonância com a promoção ministerial, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A ATIPICIDADE DA 

CONDUTA, por analogia, nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP, por 

analogia, depois de cumpridas as formalidades legais. 

Publique-se.Intimem-se, observando-se o art.980,§7º, do CNGC- Foro 

Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 133018 Nr: 6885-31.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva Santos, Gizelle Neves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Pereira Marinho, Francisco de Assis 

Pereira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores dos fatos, com relação aos crimes 

de Injúria e Difamação, pela DECADÊNCIA, com fulcro no artigo 107, IV, do 

Código Penal e quanto ao crime de Ameaça DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO, depois de cumpridas as formalidades legais. 

Publique-se.Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, § 7º, do 

CNGC- Foro Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 442-30.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Risalva Pereira Marinho, Francisco de Assis Pereira 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Santos, Gizelle 

Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giderson Gomes dos Santos - 

OAB:14797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores dos fatos, com relação aos crimes 

de Injúria e Difamação, pela DECADÊNCIA, com fulcro no artigo 107, IV, do 

Código Penal e quanto ao crime de Ameaça DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO, depois de cumpridas as formalidades legais. 

Publique-se.Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, § 7º, do 

CNGC- Foro Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 137638 Nr: 3857-21.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal da Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO 

o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, por 

analogia, nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP, depois de cumpridas 

as formalidades legais. Publique-se.Intime-se, observando-se o 

art.980,§7º, do CNGC- Foro Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 136695 Nr: 3013-71.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Vilela Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: júlio césar de carvalho 

júnior - OAB:10032

 Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95, passo 

a fundamentar e a DECIDIR.

Da análise detida dos autos, verifico que o Autor do Fato, já devidamente 

qualificado, CUMPRIU integralmente com as condições impostas na 

transação penal ofertada pelo Ilustre Promotor de Justiça e devidamente 

aceitas por ele (fls. 17-23).

Desta feita, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor do Fato.

Dispensada a intimação da parte, conforme orientação do Enunciado 105 

do FONAJE.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136695 Nr: 3013-71.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Vilela Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: júlio césar de carvalho 

júnior - OAB:10032

 Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95, passo 

a fundamentar e a DECIDIR.

Da análise detida dos autos, verifico que o Autor do Fato, já devidamente 

qualificado, CUMPRIU integralmente com as condições impostas na 

transação penal ofertada pelo Ilustre Promotor de Justiça e devidamente 

aceitas por ele (fls. 17-23).

Desta feita, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor do Fato.

Dispensada a intimação da parte, conforme orientação do Enunciado 105 

do FONAJE.

Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128444 Nr: 2569-72.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Stringueta, Ana Cristina 

Feldner Martins, Rafael Benetty Poffo, Mário Jose Leite dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Cícero de Sá - 

OAB:OAB-MT 12569, Geraldo Carlos de Oliviera - OAB:4032/MT, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9502/MT, Ricardo 

Moraes de Oliveira - OAB:OAB/MT 12.913

 Tendo em vista que a parte Ofendida requereu a habilitação como 

Assistente de acusãção e apresentou Recurso de Apelação em face da 

sentença proferida à fls. 324/329, por ato ordinatório e consoante dispõe 

o artigo 82, § 2.º, da Lei 9.099/95, envio este ato para publicação com a 

finalidade de intimação dos advogados dos Autores do Fato Ana Cristina 

Feldner, Rafael Benetty Poffo e Mario José Leite dos Santos, para 

apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Este 

procedimento aguardará em secretaria o decurso do prazo. Decorrido o 

prazo, será remetido ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138187 Nr: 4380-33.2019.811.0062

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecília Freire Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, bem como 

em cumprimento à decisão de fls. 13, impulsiono os autos a fim de intimar 

os patronos da parte requerente , para efetuar a retirada dos autos , no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, conforme determinaçao judicial.
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